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Vida Acadêmica 
... o~"'' 3().;}E-'J 
CUR SO DE COXFE R il:NCJAS DQ 

O. A. EVARISTO DA VEIGA 1 -
' 

Promovida pelo Cen tro Acadêmi
co Evariosto da Veiga r ealiza-ae 
hoj e, ás 2 O horas no Salão Clo
vis Bevilaqua, da Faculdade de 
Direito de Niterói , a conferência 
do dr . Geraldo Bezerra de Mene
zes, presidente da 2• Junta de 
·Conciliação e Julgamellto, do Dis
trito l<'ederal , sobre o oportuno 
tema: - "As Juntas de Concilia
~ ão e Jn!gam ento no mecanismo 
da Justiça do Trabalho", 

O conferencista será saudado 
pelo acadêmico Horácio Pacheco •. 

Antes da conferência, será pré!J
tada significativa homenagem ao 
dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
com a inauguração de seu r etrato 
na sala do ('('•l tro, do q ual foi 

Dr . Ccr~ t1 :.., ::> r. ?z :.~ ::· :·:, t!e 
1\lc ;l:>ZêS ' I 

orador oficial e presidente na fase 
áurea desta gloriosa instituição 
universitária. Por ocas tão desta 
solenidade, em nome do C. A,, 
Evaristo da Veiga, falará o 'ba
charelando Telémaco Antunes d8 
Abreu. 

jfJ - 07" 
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· Vida Religiosa 
~ A3; ... ~- 7'11 
ELEITA A NOVA DffiETORIA 

DE FEDERAÇÃO DAS CON
GREGAÇõES l\IARIANAS DO 

E. DO RIO 
Realizou-se na última quinta

feira , na Catedral de S. João Ba
tis ta a eleição da nova diretoria 
da J• ·le l'ação das Congregações 
:\I a t " ,1~ do Estado. Presidiu os 
tral.><u u o ~ . o rev. padre Cezar 
Daiuese, diretor da Federação Na
cional das . Congregações Maria
nas, estando presentes aos mes
mos a diretoria da Federação do 
nosso Estado e os presidentes das 
Confederações filiadas. 

Procedida a eleição, verificoq.
se que haviam sido escolhidos p•a· 
ra dirigir os destinos da nova Fe· 
deração os seguintes marianos : 
presidente, dr. Geraldo Bezerra 
de :\Ienezes, antigo presidente da 
Federação; vice-presidente, Abdo 
Simões, atual presidente da Con
gregação da Catedral; secretário, 
Artur Torres Cunha, atual presi
dente da Congregação de N. S. 
Auxiliadora e do Colégio Salesla
no; tesouréiro, Osório Silva, atual 
presidente da Congregação de S. 
FrancillCO. 

Todns os membros da diretoria 
recem-bteita fazem parte da Ação 
Católica Brasileira. 

A posse da diretoria realizar
se-á, solenemente, na próxim:1. 5.' 
fei.ra, dia 17, ás 2 O horas, no SA.

Ião D. Luiz de Brito, da Cateqral, 
sob a presidência do Bispo Dioce
sano, d. José Pereira Al.,..e:, !WJ5· 
tor excelso que ta nto e t~nto ~~ 
prestigiado o movimento · marlo·n 
.do nosso Estado. 

Far-se-á ouvir por aquela qc 
sião o rvmo. Monsenhor J3a7ros 
t'chôa, pró-Vigário Geral da Dlo-
1cese e assistente Eclesiástico da 
,Junta Diocesana de Ação Catõ'ica. 

fJJ'- o5 



(Y ~s-\-a o~ ; N ~-fe r--rÓí 
I 
G .-3 .1~~-=t 

roii;;it·; Vianna~ 
~~~......,...,...,""vf"tA"/V"V"'.,...,._~""'"'V'"',..,._,_,_,,..J".A~~,. ~~ 

Geratdo Bezerra de Man:;;zas 
Par11. roerecex: as aura!! da iro- 1 não vive Oliveira Vianna ao sabor 

mortalld.:ldt>, O:iv€ira Vianna, o I de partidos e facç.'ieR. Colloca-&e 
consag.-ado ' mea~re de- so.c!_ologia cnt um nlveJ .superior, em s ituação 
politica; Iõão precisava, em absolu- privil€giada. Esta, até agora, a 
to. in~rcflsG.r na Academia Dra.si- impressão que f;e t em com a le!-
1-·.ra d.c L.;~;·af! . l~m uma palavra, tura de seus trabalhos. Aualysa 

frlamei\.te. Tranquiilameute escre
ve. DesnEsOJnbraãaruente afflrma. 
A sua penna não vacllla e ·não . titu
beia, nlo pára e · não recqa ao ex" 
ternar uma reflexão mais lncislya 

i c J;enetraute, um julgamento mais 
: arr ojado, uma observação mais 
I forte. E' r;ue, no mundo político, 

clle não teme "a idéa doiJ chefes, 
os ca))richos dos chefes, os com
r-ronüosos dos chefes, até mesmo 
é'S z,eurasthmlias, as nevralglas e 
nl dyspepsias dos chefes. " ( 1) 

i ( 1) Oliveira Vianna - Pl•ablemas 
: de rollt.ica Objectiva - Pag, 104. 
i ID' commum, em nosso tempo,-

escreve Humberto de Campos, em 
< ~rlticn, li Série, neste mesmo li
' ro em que, examinando Proble
l ·ms de l'olitica Ohjectiva, de Oli
'(eira Vianna, o proclama "o nos-
r:o maior pensador c sociologo"
é commum, em nosso tempo, ver
se o homem de letras atirar-se 

· .• . . -,-- ,. verttginosamente is luctas parti. . 
Oh·,t ll4> .\ ta.nwa darias, fazend.o das suas folhas 

1nsta. ·i~ lemb r;.;r. ent~·e ~utros, orJ ~scriptas o tapete em que se ajoe- ~ 
a e uH t rahal hos •·Populaçoi"S me-I i- lua aos pés dos poderosos . 
t'llona ·•s 1lo Brasil", "O Ol"caso <lo Ao im·és dis to, é do alto, é com 
hupt•rio", e. neste J?articular, ha- ele;-ação de. esp.i rlto que o pro
veriarnos dito tud~. Par_a lpg~ ~e J fundo -pennad.or hlstoria e discute 
observaria, outrosun, nao ex1stu· acontecimentos. As suas vistas 
n0 as11érto exarado uma d'emouR- voltam-ee para os llomen.s, e alar
t ração tle menosprcso ao Pctlt ,. ~;am-se·, est:aço afóra, .por todo . o 
~'r!auon. 1\,;ilbiente que os circ.umda-. 'An: 

Somos, em realjdade. doR que , tes, porém, já elle volvera o olàa!' 
t•econilecem e proclamam o muito parª traz, já . examlnára .o . pa:::sa.
que a prestigiosa tnstl!ulção ha do; · aflni de ~desénvolvêr. meU. ,r 
emprehendld.o ' em pró! do' JilOV.i- os ~ seus com'mentiirioa, de melhor 
roento cuÚnral bra~il~lro. A de- fundamentar os seus -~uizos. ' 
mais: nlngueiíi conte!lt&rá o attr.à:- . Áhi,' ·neste ~sto .de' observá-r;~.), 
di;o- e a fascinação QU<' ~ notavel multlpllca-se-ihe . o papel. De Fo
in!:tilntô exerce ~oJi~:e ,PS UOJSOS clo!ogÕ e ~scrlptot poljtic.o passa. 
intelJ&CtÜII.CS.. • . .. ,. . • • - taJilbeo:i .'a I CritiCO - e paychOloflO; 

ÔUv.eira 'll;mna nAo é, entretan~ . VistO. eomo Nao·. critico e ao ·]lsy, 
to. llqs- que se pre.occiLJ?em com os 1 eh~loJo,, _segundo __ .Syivto ]tom~r~• 
p-rlmorés e galas, sed1,1cçãea. e en-~ incumbe a ingrata funcção dt' 
(!autos <Ws salõea a~ademic~oe. · lm- · desfi!.~ r mltagens; ·red-uZir· far.~il-
peUiram-no, estamos. .certos, a slas, dis~lp~~or 1llusõss". ( l!). 
}.)reencher a ..-aga de. Alber.to de . Este. efiectlv!amente, tem sido 
Olh·e!ra. E' que ambos são filhos um dos principaes objectivos da 
de Saqnarema. ambos gloria de obra. . de Oliveira Vianna. E' elle 
nosso Estado, e am,bos gloria na. pToprio quem no!-o dá O. entender 
eional. Em o acolhendo, a Aca- no preracio do seu excellente es
tlemia Brasileira de Lett·as fará, tudo sobre as "Popula-ções 1\lerf
por sem duvida, riqutssima acqul- dionaes do . B~fl": - "Neste U
slção. vro, es'creve, reveio falhas, accen-. 

Enfrentando, com segurança, a tuo detettos, e desfa~~ um sem 
Qispliceuc!a de nossa ~ente pelas , numero • de Ú!USÕel! ~OSSII;S .~ IIO!l
questões soclaes, Oliveira Vi:wne. 80 re~q~~lto, a respeito. de nossa 
Yl3nceu, galhardamente, as d!ffl- capacidade como povo". Não ape
culdadee do melo. Os nossos. an~ nas neste livro, senão tambem em 
tepassados, talvez por sermos um toda a sua obra, elle r_e,·ela as 
povo joven, de menos de cinco nossas falhas e accentua, com 
aeculos, não cuidaram, a_ttenta- p.recis.ão admiravel, . os nossos .. de
mente, do estudo do povo ?rasl- feitos. · ApÓnta-o.s, prorllga-os, 
leiro. Busquemos, a propos1to, a com intrepidez, . sem. temores,_ ela
opinião do autor de "Populações ra e abertam.ente. Como L'icero, 
merldlonaes do Brasil": - "Nós poderia. exclamar : - Peric-ulum 
somos um dos. t~ovos que roEmos discend.l non rt"('ns~. 

BA estudam a si mesmos_: quasl tu- Nã é. portanto o sceptlco·, o 
do ignoramos em r~:açao. á nossa essi~is~ impenit~nte, nem tam-
terra, ás nossas regwes, as nossas Il t d strut'dor E' 

'd f' pouco o con umaz e . , 
tradições, á no~sa ;I a, no en;n~n;, ante~. o observador intelligente c 
comdo ag~.rega 0 uma - arguto dos nossos mais dlfficeis e 
pen ente. 1 

Jo\ ll nossos dias, os livros do comple~:oa prob ema• · 
~- ,1)\D ~ 11octólogo são POI Isso, nllo obstante ~11..-811 
lid:s~.Lfi1:Jttii'dõBilor todos quan- e:z;tr~aordinarias pesquizas e lnd~
t d feito se interessam pelos gaçoes, no utll e elevado propos!-
~~·hte:'nas de' nossa gente e de nos-, to de apresentar ao nosso povo o 
~a raça. Em terras de Santa que no3 compromette, o que nos 
c z que d.e mata completo se condemna e o que nos . degrada, é 

ru • 
0

. t é de notar que, nas paginas que rs · 
lla escnpto sobre o assump o creve, Oliveira Vianna deixa >~en~~ 
ob~a::oar~ escriptor politico, não pre claros os protestos de sua fé 

· i !!e com os 1na; 0 e ele sua conflan~a nos destinos do s~ nnpress ona e - - . á 1 d 
d litteratura e política pa- BrasJI. Elle pertence c asse os 

ra,es a I ,.~rriptores de que fala um pub!l-
tr. Ea · •. ,.a deixa transnare- cifita nosso, "que rorceja.m por 

m sua ')u, , "' I ,, •'d' ., 
· desejo muito natural de ser · a11 .cos · 
cer um f la áa novas ge E, asetm, tem el!e se rvido. e quem procura a r ~ - . 

õ A elo justo ponderamos, I muito ha de 11ervir amda, á p~-
raç es · n!! ' tria "na majestade de seus desl-se considerarmos que. em assump- · - , 
t l 't' ' a idéas de gnios o na esperança ~e sua gran-os ))O I lCO·SOClaeR, S d ., 
um autor ditf!cil.mente são com- e~a2· ). Svlvio RoméÍ'o - Provo-
prehendidas e louvadas Jogo. c::ue 

1 

. 
1 d bl · v 'sto q11e 1109 rnccl"s c debates - pg. 1 O 4. ança as a pu 1co, ~ - , - -
te campo, as innovações são sem-
:pre perigosas, Em taes clrcum
stancias, como diria. Huy, .o es.crip-
tor tem o direito de appellar do 
hoje para o amanhii, como de uma 
instancia para outra. 

Todavia, jáii1ais será um _ victo
rloso o publlcista que, reconhe
cendo-a corrompida,_ prefira con
formar-se com a situação, ao -in
vés dP-, sincera e acerbamente. cri
lical-a. A crit~ escrev_e..t1-EJ<tilc 

f 1J- 176 
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po iitlca; !lão precisava, em absoln- privilegiada. Es ta, até agora, a 
to, inr;- rcfls::.r na Academia Dra.si- impressão que !':e tem com a lel-
1·· : r,t cl.c L~~;·a13 . gm uma pa h\ YI'a, tura de seus trabalhos. Ana lysa 

·ou·, (•Jt· .. -. vtana 

friamente. Tranquillamente escre
ve. Desnllsorp.braãaruente afflrma. 
A sua penna não vaêllla e ·não -titu
lie!a, nlo . pára e · não recua ao ex" 
t ernar uma reflexão mais 1nc!siva 

I c x;enetrante, um julgamento mais 
: arr ojado, uma observaçã o mais 
1 forte. E' ~ue, no mundo volit!co, 

clle não teme "a idéa doo chefe-s, 
os caprichos dos chefes, os com
r-rominsos dos chefes, até mesmo 
~' s n eurasthemias, as nevralglas e 
r.s dyspepsia3 dos chefes . " ( 1 ) 

( 1) OllYf,ira Vianna - P l'ohlemas 
do Polltica Obje<:tiva - Pag. 104. 

\ m· commum, em noaso t empo,-
escreYe H umber to de Campos, em 
<'•·it ica, li Sén e, neste m esmo l i
' ro em que, examinando l'roble-
1•W.s d e l'olitica Objectiva, d e Oli
'( eira Vian na, o proclama " o nos
r.o maior pensador o sociologo"-

l é commum, em nosso tempo, ver
se o homem de letras atirar-se 

I. vertiginosa!llen te is 1 uctas parti",. 
darias, fazend.o das suas folha!! 

L nE ta ·i:.t le rn brür. en t !·e outro;;; , on escriptas o tapete em que se ajoe-
aeu ,Y t rahal hus ' · Populaçõt>s m e-t i- lha aos pés dos poderosos . 
t'ilona •s tio Brasil", ''O Occaso d o Ao iun\s dis to, é do a llo, é com 
hupPrio·•, e, nes te :Qarticular, ha- elevação de. espirito que o pro
veríamos dito tudo. Para lpgo se 1 fundo .pe!u:ad.or hlstorla e discute 
ooservarla , óutrosim, niio existir acontecimentos. As suas vistas 
n0 asRêrto exarado uma d'emouf!- voltam-se para os lwmen.s, e alar· 
t r a ção de menosprcso uo Pctitl' !;am-se·, espaço afóra, :vor todo . o 
~'r!anon. ambiente oue os clrcumda-. ·An-

Somos, em realidade. doR que , t es, porém,· já elle volvera o ol':lai 
t'eüonhccem e proclamam o muito para traz, já. . examlnára. .o - pa:;sa
que a prestigiosa tnstl!ulção ha do · ·aflui de ~desénvÓlvêr .. meU. A' 
emprehendldo . em i> rói do· lÍlO'\Ti- os ~ seus com.mentíirloa, · de me~or 
mento cuúnra,l braAile)ro. Ad!!· funda~en!~r os. se~s tuhJ~s. . • 
mais: nlngueiÍl rontel!ltará o attr.a- . Á h i, · ·neste :QOSto .de' oliserva-ç~.1, 
ctin>· e a fascinação quo o notavel multlpllca-se-ihe . o papel. De FO

in~tftu tÓ êxerce l.iObt;'e j}S UOJSOS c!ologÕ e !)scrlptot politíC.o passa. 
intelleetÜ&el!. · • . .- . • • - t&Js1 beui :a I CritiCO - e paycbOlotfO; 

ôU:v.eira Vianna não é, entretan • . Visto. 11omo H ao· crlUco e ao ·.,sy, 
to. dos- que se ~,>reoccu.pem com Qs 1 cho.lo.JQ, segundó . S.yivt_o ;Romér~•· 
prlmorés e galas, sed~c.;:ãea. ~ en-~ incumbe · a ingrata fun-cçAo dt
cautos ®s salões aeademkoe. · Im- · destazer miragens; ··red"uZ!r· far.~ll
s.>e lllram-no, estamos .certos, a s.ias, disstpr.r illusões". (l!). 
t-reencber a ...aga de Albe~:to de - Este, efiectlv!amente, tem sido 
OJh·e!ra. E' que ambos são filhos um dos princlpaes objectlvos· da 
de Saquarema, ambos gloria de obra. de Oliveira. Vianna. E' elle 
nosso Estado, e a.m,bos gloria na. p·roprlo quem nol-Ó dá a entender 
clonal. Em o · acolhendo, a Aca- no prefacio do seu excellente en
demia Brasileira. de Letl'as fará, tudo sobre a s "Populações l'oleri
por se m duvida, riqulssima acqul- dionaes do . B~tl": - "Neste U
slc;;ão. vro, e:r!creYe, reveio falhas, accen-

Enfrentando, com segurança, a tuo detettos, e desfa~~ um aem .. 
~ispJicenCf:l. de DOB!la ~ente pelas. num~ro ~ de ÜIUS'Õe!l ~OSSII_:S , & JlOB
questões soclaes, Oliveira VIanna. 80 resp~tto, a respeito. -de - nosaa 
venceu, galbard11mente, as d!rtl- capacidade como povo". Não ape
culdadee do melo. Os nossos. an- nas. neste livro, senão tambem em 
tepassados, talvez por sermos um toda a sua obra, elle re\·ela as .. 
povo jovcn, de menos de cinco nossas falhas e accentua, com 
ae.:ulos, não cuidaram, . a.ttenta· p.recls.ão admiravel, : os nossos .de
mente, do estudo do povo bras!. feitos. · Aponta-~s. protllga-.os, 
leiro. Bus.quemos, a pro.tlOsito, a. com Intrepidez, . sem. temores •. ela
opinião do autor de "Populações ra e abertamente. Como Cicero, 
mertdlonaes do Brasil": - "Nós poderla. exclamar: - Perirulum 
somos um doa povos que menos discendi · non l't"('US~. 
se estudam a si mesmos: quasi tu- _ · · , . 
do ignoramos em relação á nossa N~o. é, ~ortan:o, o sceptico, o 
terra, ás nossas regiões, ás nossas pess1m1sta 1mpemtente, nem tal~.
trndl ões, á noss::~. vld::~., em fim, pouco o contumaz destrul?or. E , 
comoç aggregado humano inde- ante~. o observador i?tel~1g~nte c 

d t ., arguto dos nossos ma1s d,fflcels e pen en e. 
Ji nossos dlu, os livros do comple~:oa problema•. 

,.... • ~ ~ 11octólogo são ror tsso, nilo obstante :u...,su. 
j,f::"'''m:Íitã dorlor todos quan· e~tr_aordlnarlas pesquizas e lnd~= 
tos, de feito, se interessam veios gaçoes, no ut!l e elevado proposl 
problemas de nossa gente e de nos- ~ to de apresentar no nosso povo o 
sa raça. Em terras de Santa que no3 compromette, o que nos 
Cruz, 0 que de mala completo se rondemna e o que nos . degrada, é 
ha escripto sobre o assumvto é de notar qu:, na~ paginas que rs 
()bra sua. creve, Ollve1ra Vianna deixa >~em-

Embora escriptor politico, não pre cla;os os protestos de sua fé 
ee impressiona e lle com os maio- e de .sua conflanr;a nos destinos d~ 
raes da litteratura e volitlca pa- Brasil. Elle pertence á. classe d? 
t ' I "'~rrlptores de que fala um pub. l-

r.Ea · ~bra deixa transvare- ciRta nosso, "que torceja.m por 
m sua J , I , •'d' .. · dese jo muito natural de ser 'in I .cos . 

cer um f la As novas ge E, asslm, tem el!e servido, e quem procura a r - . 
õe AnP.elo justo, ponderamos, m ulto ha de , 11ervir amda, á p~

r aç 
3 

' 1d armo· s que em assump- trla. "na maJestade de seus desl-se cons er · 1 , • . ur n 
t l ·t· ' a ldéas de g-n os o na espe1ança ue sua o a -OS lJO i lCO-SOClaeR, S d ., . 
um a utor diff!cilmente são com- eza · · . . 

' d 'd lou· adas lo o-o nu e ( 2 ) SvlYIO Roméro - Provo-
pren en 1 as e v · " · " I - d b 10 4 
lan çadas a publico, visto que, n cs- NJ çces <' c ~ - pg. · 
t e campo, as innovações são sem-
:pr e perigosas, Em taes clrcum-
stancias, como diria. Huy, _o escrip-
t or t em o direito de appellar do 
hoje para o amanhã, como de uma 
instancia para outra. 

Todavia, já mais será um _ victo
rloso o publlcist::~. que, reconhe
cendo-a corromvida,. prefira con
formar-se com a situação, ao ·in. 
vés de, sincera e acerbamente. cri
ticai-a. A critica, escrev:e u Emile 
Pkat·d, é sempre necessaria . Pre
cis :J. mos, r om effeito, de qu em 
llisru ta, ser ena e conscientemente, 
as qu estões qu e nos preoccupa m, 
di zr:ndo dos nossos e rros, lan<:an
do id éas, s em tibiezas, nem t ergi
versações . A cst'ó\s, não faltarão 
o s ap pla usos dos pósteros, por isto 
q ue " os homens morrem, mas as 
i déa s fi ram pa ra terem a sua hora 
d e siguiCicação o i.Jj ectiva." 

Homem d e le tras, e , sobretudo, 
como disse mos, cscl'iptot· politl<·o, 
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L~~tm. ~~a~~mi~~ f~~
ri~W ~~ ~~i~~ 

O ullimo pleilo e as 
explicaçõ~s claras e 

precisas da ('Colliga
ção Académica» 

Da ma' o ria da "Colligação Aca
demira" que porfiadamente vêm 
pleiteando pelo ·engrandecimento 
do Cet}tro Acauemico Evari.-;to ela 
VtJiga, r el'ebemos a !iCgulnle com
municação: 

··Neste momento, em qu e o caso 
das cleiçõe~ do Ce ntro Acad emico 
Evarislo da Veiga, teve o seu des
fecho, a Co lligaçlo Acallem ica 
sente-se na obrigaçfLO de dar a se
guinte exp li cação, al'im de que se 
esclareçam 03 proce;;sos ina dequa
dos usad os por seus adve rsa rios, 
que por meio d e manoi.Jt•as e at·ti
ficios acabam de se assenhorear 
do poder claquella aggremiaçfw da 
Faculdade de Direito de Nicthe
ror: 

Em A~osto do anno corrente. 
por or "a sião da . .; eleições para 
preenchimento de tres eargo~ va
!WS, a Col!i~ação obteve uma vi
ctoria <·,1n~egu indo élt!ger seug 
tres canrl:<l ;ttos ( 1• c :::• secreta
rios e supp!211te da clit·ectoria). 

Sendo co mo é, uma ~~o rreute de 
opposi<:ão, poderia a ·Co lligac:ã.o 
fazer um a política d e co mbate, não 
o fazendo em hent:fi cio do Centro 
e attl?nrlendo ao11 (ll?rlldos do então 
presidl?nt.e qull prometw ra noã só 
uma po! 'tiea. de conrordía, como 
tarnbem n<'llll'llliii:Uic absolttla 
na!! elek,ies fie No\·embro. 

0 promettido, por.:m, netO foi 
<'L•mtwido. O presid<' nte do Cen 
tro foi d e uma parcialidade sem 
!imites e com o seu apoio e rios 
rle.ma.is clirectores , rox •·epto do ~ 
Colli!!;adoA e mais dois nu tres qu e 
arduamente tH'I! ;Ha m-se a (.;.O!l

·.•hnvos, !oi organi~ada a chapa ur
ficial. 

. Travam-~'! a11 eleiçõC'fl. O 5• an
no. serie 1Lo Pntão pres idente, il
l•'!!'almen te toma p;U"te na vota
l'ão. dando romhate .n~sim. ao 2" 
anno, Qtte lla sua total'dade per
tt·n.~e á. C•>lli~ar;ão, formada que 
;'n i por !:'~La ,.f'rie. Muitas outras 
i~·r<>~u'aridadP>< verificam-se no 
tiecurrer do piPJto . 

A Colli~a· ·ão. embrml tivesse 
Pl eito d:verqo~ de, seu~ C'nttdidat.o,., 
i tttPrpor. reeun;o pcuíndo a annul-
1 tc!lo ctn~ vot013 dos quint:uüstaR c 
ela rnnito~ o••tros considerados lr
rr ~ u ':' r"""'i. 

o l ·,, n~·· l ho ~ul)erior do Centro 

l
· n Qn •·m <ompetia jull!'nr o easo, 

<le,·idll a rrnunéia de tl'f•s de seus 
mt'mi.Jn•~. r:cou sem numero para 
tal. · 

J~oi ent~o . ind~uitamente, a 
"''"stfio "'"'f"':ue ao julgamento 
th dlrector'a da Faculdade. que 
não deve rwm pode intrometter-se 
nas nuest.íles internas do directo
rio de seus alumnos. que é o pro
prio Centt·o Academico. 

l\fas n:'io parou ::thi a p:u~·:a li
q~de do presidente •' de seu~ ami
é';OS <'andidatos :í. suc·"ess fLO! 

Tendo elle e D ,·ic!'l-presid r nte. 
~mbos onintannitita;;, terminadn o 
curso em 15 de· Novembro. chta 
em que d ~ixar~.m de se r alumno~ 
da Facu Idade. negaram-se, fugin
do a toda:; a:> normas da hoa ethi
ca, a en tre!,;:ll' a prc'>Sidencia ao 1" 
5ccretario como era de direito por 
ser este, membro da Colligação. 

Agora, marcada a co!Jação c!'! 
gráo para o dia 14. sabedores de 
que se noã entregassem o pud~r. a 
Co!ligação iria tomn r as provi 
dencia,; Iegacs, an·umll ram á ul
tima hora o julgamento final da. 
,,uestão, o que se d eu no dia 1!] , 
tendo como se saiJe, o narece r do 
illustre relator, dr. Tta mon Alon
so. !'tido contrario ,·,,; ju stas pre
tencões da Coll!gação. 

Não vamos aqui fazpr critica1 
ao voto do ac·atado professor e ao 
tios dernai~ di6tinctos e i!lustres 
romnonentes do Conge!ho Terhni
r• t>-Artm:nis1ra ti v o da Faculdade, 
qt:e tivcntm, mesmo. pa:avras de 
elogio• a n(ls, Colligados, e r 0co
nhe<'f'l'am que são confusos 08 es
tatutos, rdormados ha pouco tem
po, propositadamente para fa\o
J'Peer aos nossos adversario~. cau
dldatos officiaes. O illustre dr . 

I Ramon Alonso chegou a declarar 
.n necr>ssill::tde de noYa reforma 
afim d<' que artigos ronfu;o,o L-
q ll l:'m el e ycz escla recidos. 

I Prf'teridos que fomos, grac:as a 
votaç~o il'egal do 5'' anno. temo;; 
G dirPito d e recusar tal reforma. 
po:s como futuros quintanuístas. 
poderemos derrotar m nif.os adver
sar'o~ . "'<tamos sati~feitos, pu i;; o 
verd:• c' '"O julgamento . aquclle 
one é \'Pito pela maiot·i::t dos aln
tnnos é inteiramente a nos.;o f:J.
vor. 

l' t• diamns leva. r a qnestiio a 
.iuizo. 1'\iío o fazemos porque o 
Cent,·o niio tfnn per .-; ona1idde ju
ridir-n. po;~ o set1 pr c>s it.lente <'LL- ' 
tre~uc~ a po~"•tiquice,; esqu ec.eu- s.~ 

''" nilo quiz fazer o competente •.:· 
u"Yillo re~i,·. tro e m eiõ!l10 porr1uro 
a··ima das ambiçõe<; pe;;;,l)aes. < c,l
!o.<·amos a l!!'andcza do Centro 
AP::tdemko E\·ar'sto <la Yl'i~a c 
nelo qn::tl >empre tr:J.Il::tlhor<'ntO~. 
f'ln OPPOSÍC'ÚO e Pl'O''Ill';lliUO CUX0-

t:Jr ft(Jne\l('s que dellc aeabam d <} 
srJ ::t!'ncnhorf'ar. privandO-n<)S cl:l. 
victorht quro ohtivc>mos. - A ('ol
ligac,:iio Acallf'tnil'a". 

j f J . o f 
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{ (Atlocução pr0ferida 
Geraldo Bezerra de 
Janeiro -- na Radío 

pelo univ.çrsitaric 
Menezes c' 21 de 
Club Fluminense) 

Fluminenses . I cios para, em meio ás indi!feren-. 
O problema de assistencla so- ças dos governantes e ao d.esin

cial é, •positivamentt~, u m unceio teresse de toda a gente, conseguir 
que principia a preoccupar o espi- algo de fir me e solido em pról e 
rito do povo brasileiro . !Jcm daquell a obra de solidarie-

No cy<:lo hodierno, ella cmpol!;a dade e f raternidade humana, que 
o a b3orve a consel<!ncia. da;; na- ~ é o Patronato do .:.\Ienores Ab:m-
ções mais cl\"ilizadas. donados. 

Estudar o conht!cer os males o A vf:r ba de qne di3põe a insti-
soffrimentos sociaes, combtttel:os tui~:ão para a mantença dos 1 50 
com aruor o vl:ll!tlm<Jncia, é recom- meuinos não lhe permitte o in
mandar-se á r;ratidão geral, 6 fa- gresso de novos candidatos. 'Grg& 
zer-se merecedor doi' a11Plauaos a ampliação das installações uo 
que con>-<agram l>cn~Jmeritos, é em- Patronato de Menore!!. As cre:Ll1-
penhar-se em um~• c~tusa Vt.)r<iattei- ças vn'ci~am ser melhor ampar:~.-
ramcutc llUrn:!nll.. pas . 

Hoje, quando, com certo pos- .Multo se tem affirmado e repc-
simismo, se olH;cr>a, força é Lli- t ido que "!los meno!'es abandona. 
zel-o, a neglig-encia Eurprehendcn- rl.os á miseria. c {L ignoranc ia, ú 
te dos go\·eruos no que r.:speita ociosidade e ao vicio, é qLtc fJO 

ás base:> de nota VúÚf coustruc.,;úeR tormam as camadas cr imino3a:;. 
~::ociacs, quando ao braude lnte- Compreb.endam, portanto, os no::~
rcsse commum s() superpõe, <.Ie::;- sos ma iores, estes <!ll<l tetn as re
graçadamonle, o pequeno intere:;;se deas dà administração na·• mão-1, 
mnterlel c cgoi~ta, quaudo Ül!.õ· que é prec iso or~anizar c pro.rriu
prezados sfLo os immedi:Hos recla- ver a etluc:lçào d•J po\·o. 
mos, as venladeit·as necessilli!ues Quant!o, uos arrahalJes pohres 
e as justas e incotlrcivt!iS aspira- c nas ruas úa ciuadc, 110to a mise
ções da nacionalidade, a moddadc ria. em que vil'üm iunnments crc
uu iveraiwria. an:::;sa u tanto s~:e- unças, sem lãr o sem pão, sem 
pticismo, junta a sua \'OZ á vo:-: apoio u conforto, n:io P•m::;o, só
da clasi'c des tH'ote~ i <la, solicitau- mente, em sua sorte, pen;;;o no !u
do, de coração, os ·v-ossos es[or- turo da. turra f!ttruiu<lll.õe, n1í.o cho
<;os, reelamando ã vossa proto- ro, apenas, a sua situaçflo, lr.t
cc,;i"w, po1•o fluminense, para estes mento a desgra~:a deste meu Esta-
problemas humanos que merecem . do. · 
qnanto antes, resolvidos. E. ·Conveul.J.o· q uc as obras de as
des t 'arte, longe d::ts pt·eoccupat;ões 1 s;steucia. social são bem uma ar
]!equeninas, que aviltam e que di-I ma defensiva contra a implauta
minuem. distantes elas pntxüe::; ~[LO de dourt inas exrremi3tas. 
e miserias terrenas, havemos ué Procuremos, pois, fluminenses, 
n os elevar tLS paragens cele:>tlac:;: 1 assegurar o amparo a este.-; inroli-

1 

Sic Hur a1l astt·a. . . zes, não só para seíTirmos {L I\ t
As escolas o instituiçõe!l em tria na rea.lizac;ão da suas Hui.JL't' :l 

cujo sPio encontra conrorto n ln· aspirações e "'na esperan~:a de sua 
' fancia uesamparada, além de !Ju- grandeza" mas p:í.ra. evitarmos, 

manitarias, constituem um meio ainda, que "a humanidade Sll es
benefico c seguro do doCesa :;o-jL>orôe no vórtice da anarcllia.". 
cia.l. 

Estas considorar;õcs, á.cerca da 
magnil ude de taes empreh endi· 
ruentos, frtzem com que se forta
leça em meu espírito a observaçã-o 
ele ü lJIOyc de que a. ed ucação dos 
meninos polJres, patrocinada pOT 
todos os ph ilan tropos. é o ::tssnm· 
pto de maior actualidadc . 

Crear homcrís que gozem de 
de uma. plena sande physica, in. 
tcllectual e moral, eis o problema. · 
affirma J..atiliunt>, com o prestigio 
de seu 110me. A sociedade que 
não preserYa do contagio dos Yi
cios as crea.nças, continua. o illus
tre pul>licista. é responsavel peles 
crimes que mais tarde ellas com- .

1 rnettem. 

Vem de molde lembrar a yisita 
que, em companhia de collcga"; 
fiz ao Pa~ronato ele 1\Icnores. Per
mitti vos o[fercça as impressões 
do que me foi <lado a. assistir, co
mo obs<>rvador consciencioso e se
reno. Eu faço GOn3tran:;ido, cu 

I YOS ecn fCS30, 

De iJltcio, nota-sP. corn certo 

I 
amargur, :t dcficieucia material 
com que lutam o,; l•euem?.ritM tli-
roclorcs do estabelecimento. 

Kfw ha n:1gar o ~uaifieio, n 
persistencla c firmeza <:Qm r:tue ~c 
desuol>r~m e tresdobram UIJ uclles 
grandP.S U:ltalhadores dO progres
SO no afall de proporcio11ar IDO
mentes do felic iuado e conforto 
áquellas creanças tollas para c1uem 
a sorte rol ad ,·ersa. 

'fuclo no Patronato - orgua-se 
impas.siYel a voz da. verdacie, é 
orde-m, tudo asseio, tudo <leclica
l:áo. 

Bspirito fecundo, coração ma
gnaniruo, idealista impenitente, 
modelo de inteireza e probillade, 
o dr. Euripedes Ribeiro, seu 
actual director, cuj;t actividade 
6 semp1'e orientada pelos ideaes 
de jugti(;a e pelos im!)ulsos da 
caridade, não so poupa a sacrifi-

.11 s- (J 8 
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pelo univ~rsitario 
Menezes ti 21 de 
Club Fluminense) 

Flumincn~es . I cios para, em meio ás indifferen~ 
O problema de assistencla so- ç:as dos governantes e. ao des!n

cial é, positivamentit, um c.nceio tcresse de toda a gcnt&, conseguir 
que principia a preoc;cupar o c::;pi- algo !l.e firme e solido em pról e 
rito do povo brasileiro. bem daq uella obra de solidarie-

No cyclo hodierno, ell~ empolga dade e fraterni dade humana, que 
o absorve a consciencia da~ na· I é o Patronato de :.\Icnores Aban-
!}ões mais ci\·ilizadas. · dona dos. 

Estudar e conhecer os males o A Yerba de que dispõe a insti-
soffrimeatos ~ocla~s, comb<t"tel~os tuiç:ão para a mantença dos 150 
com ardor o Yehamcucü, é recom- meninos não lhe pcrrnitte o in
mendar-se á grati:.Llo ger:tl, ~ f:.t- gr e:>so de no1·os c:mdidatos. "Crg~ 
zer-se mcr<>Ccrl o r uos a!Jplau5os a ampliação das installações d o 
que cons:J.graru ben,;rueL"itos, ú cw- P,ltronato de :.\Ienores. As crean
penhar-se em u UJJ. c,tu~a 1'0rdatki- ças precisam ser melhm· ampa ra-
ram eu te humana. das. 

Hoje, quando, com certo pc~- l\fuito se tem affi r mado e repe-
simisruo, se obscr>a, força 6 di- tido qne dos menores abandona
zel-o, a negli;t!ncia surprchcuden- dos á miser ia c á lgnorancia, á 
to tlos govcrnns no qu"' respeita ocios idade o ao vicio, 6 que se 
ás bases de notai'úí-; con:>truc<:õus !ormam as camádas crimino3as. 
:::ociaes, -quando ao grande lntc- Comprehendam. IJOrtanto. os n 
rcsse commum se snperpüe, tln:>- sos maiores, es tes que têm as re~ 
grac;adamcnte, o r•etltu~uo intcressl' dcas da admin istração n as mãe 
materi«l o cgobta, quamlo dcs- que é preciso organizar e prumo
prezados são o,; immediatus recla- ''er a et.I Iteao,;üo do povo . 
mos, as . venladeiras necc:;;;idades QuanLto , nos !!ITahalJes pobres 
e as justas e incoercíveis aspira- c nas ruas da cidade, !l oto a mise
ções da nacionalitlaue, a moeiurH1c ria. em que vin~ru í nn•tmcms çre
universitaria, a1re~sa a tanto sce- auç:as, sem lat• o sem pCLO, sem 
pticismo, junta a sua vuz á voz apoio e conforto, não P·~n~o. só
da· cb8se desprotegida, solicitau- mente, em sua ,;orle, pen.;o no fu
do, <le coração, os ·vo,;sos es[or- turo da terra flllminanse, não ·cho
ços, redamando ir vossa prote- ro, apenas, a :;ua s"ituação, la
cr;ão, povo fi uminense, para estes meu to a desgraça d~s.te meu Esta
problemas humanos que nwrccem. do. 
quanto antes, 1·esolvidos. E. ·Con1·enho que as obras de as
dest'arle. long-e das preoccupa~ÕC'S 1 sistencia social são bem uma ar
pequeninas, quo aviltam c que di-, ma dcfensh·a contra a impla nta
minuem. distantes das paiXtll)S ("ÚO de dourtiuas cxtl"eml~tas. 
c miserias tcrreuas, havemos u.., Proc uremos, pois, fl u minenses, 
nos elevar ás paragens cch;sttac:;: I assegurar o um paro a e5te.o in reli-

i 
Sic itnr ml astra. . . zes, não só IJara :set·vir mos :·~ !'a

As . escolas ·e instituiçües em 

1 

tria na realiza.;ão dü s tt:H nob re:; 
cujo seio encontra con[orto a iu- aspirações e "na esperan~a de s ua 
[ancia desamparada, a lém de L.n- grandeza" mas para Cl'itarroos, 
mauitarias, constituem um meio I aiuda, que "a human idade Sé es-
benefico e seguro d~ ucresa ;:;o· borôo no vórtice da anarcl!ia ·•. 
cial. - -

Eslas considcraçõe~. :lcerca da 
map;ni1 ude de taes emprehcnili
mcntos , fnzem com que s~ forta
leça em meu espírito a obsenaçiio 
de J .àpoyc de que a educaçiio dos 
meninos pobres. patrocinada pot 
todos os philan tropns, é o :l:õsum· 

I 
plo de maior actualidade. 

Cr~ar homens Que gozem de 
de u ma plena saude physica, in
tellcclual o moral, eis o problema. · 
arfirrua Lauauw, com o prestigio 
de seu nome. A soriedade (]ne 
não presei"Ya do contagio do'3 >i
cios h. s ereanças, ~ontinua o illns
tre pulJlicista. é 1·.esponsa>el peles 
crimes que m:J.is lartle ell:~s com
mette!l.l. 

Vem ue molde lembrar a vi::;ita 
que, em companhia elo collegaf', 
fiz ao Patronato de Mcnorel'. Pcr
mitti vos o êfereça as impressões . 
do que rne foi dado a assi~tir. co
mo obf'<>rvatlor conscicncioo~o e se
Tono. Eu faço constrau~ido, cu 

il vos confesso. 
De inicio, nota-se. com ccrlo 

amargor, a clcficiencia matcrial 
com qu~ lubm os IJenemcritos ll i
rertores do estalleledtuento. 

Não ha n::Jgar o sat:rificio, a 
persistm1cia e firmeza ~:om que se 
desdobram e tresdobram uquclles 
grandes h::ttalhatlores do progres
so no afan de proporciouar mo
mentes de felicidade e conforto 
áquellas creanças touas para quem 
a sorte [oi acl versa. 

Tudo no Patronato·- ergua-se 
impassível a YOZ da verdade, é . 
ordem, tudo asseio, tudo dedica-~ 
çüo. 

IGspirito fecundo, coração ma
gnanimo, idealista impenitente, I 
modelo de inteireza e probidade, 
o dr. Euripedes Ribeiro, seu 
actual director, cuja. acth·idade ) 
é sempre orientada pelos ideacs 
do justiça o pelos impulsos da 
caridade, não so poupa a mcrifi- , 

JU- 01. 
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:\TLG.\HO O IU<_x_T RSO DA C'Of .• 
LlG-\~\\.0 ·AC..lDKhlf"A - 1\ 
l'O!iSJ.:, HOJ E R\ NO\'A DI· 

HI;;.( '•TORL \ DO CE-'TUO 
E n tt·ou em· sua p-hase ultima, 

na tarde de hontem o J2leito pa r~ 
a ele ição ·da directori«. que pre
sid~rá aos destinos do Ce n tl!'o 
l:<~varisto da Veiga, na gestlo tl e 
1935 a 1!1:36. 

O Conselho Te..:iufico d:J. Facul
dade eompo~to d o,; profc:; 01 ,~ s 

drs. Abel :\Iagalhães, Alnru 
Eerford e Ramon .\lonso. jul::.on
rlo o recur:-'o int<'l'[JOsto pela ('oi
ligação Acadcmira, negou provi
m<~uto . por unanimidade, ·r:canrlo 
tle~;:a ro.rrua ele!ta a chapa enca
ber·ada por Geraldo BC'zerra. 

E' de notar que a Colligação 
ron~P;;uiu eleger um director: o 
a('ademico A lvarPs da Cruz e dois 
representante,. ao Conselho Supe
rior : Fhwio ('aslrioto e José Es
te,·C':; floclriguef\. 

F a la t•am. defendendo os pontos 
de vista rle sun~ facçõPs os aca
deruicos Paulo l•'aria e Amer ico 
Oli>eira . 

. \ dirertoria eleita tomar{t nos
~c hoje :'ts 1 G horas com solenn!
da-'''l. 

Para n<;.~iEtil-a o f'"'ltrn Aca
rlemir.o F.Ynrlstn d'l Veiga COlHi

da os seus associados. 

:11'8· JO 
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a f~ a c ·uI d a d e a e 
ireito de Nictheroyi 

As bellas solennidades rea- l 
lizadas no dia 13 do corrente 

Reve~ Liram-se de gr a nde exi to 
::t'l s olenni rlades de entr ega da 
í:lta Ye e posse da nov a cl irectoria 
do Centr o Ac:ldemi co Bvar isto ela 
}t~iga, realizadas l Ll tarde _ de H. 
~...;.....~ ~---,;, C7ã ,-.; 5 ......., 

Reportou-se aos com panlle:ross 
ele ges t ão , faz endo , como é de 
praxe, a c r itica de cnda u m e P;t r~ 
ticula risando, com just iça os no
m es de Thomé To~ ;es :rllcha do e 
R en é . Pe~ t re ;··aqu e ll c m embro' ,]o . 
Conselho Superior e este vi ce-j 
presidente, como as duas f igur:l:; 
qu e s)•nth e tis a vam re r feitam·?n lc. 1 

pelo seu in gente e -; fo r ~ o , tod o o 
auxil io e dedi ca ção el es dem ab 
collegas de cli rertor ia . T ennin •J n 
a sua orarão sob os a)plausos d e
mor a dos cÍ o a u di torio, que vi:~ha 
a~si m el e premiar -lh e, s inc'; a e 
cxponta n ~amente , pt: ' o magE.fic o 
desem penho dad o ao m anda t o "·e 
cebido em princ:ip ios do CC!'!' ·nto 
an n o . A j)Osse 0o8 a ctuaes cl ire
ctores el o CPntro foi feita, em se- I 

i guida. 
Ach and o-se a usent e. o uniYersi

ta rio Geraldo B ezena el e Menezes, 
foi empo,ssado n a presiden c: a o 
seu sub~titu to "legal . bach ar elan
do _\ merico Lu zi o el e Olivei r a . 
Uma vez na direcçào dos tra ba-

i lh PR esse arad emico c.cnvi cl on a 
1

1 
p e- ;· ,~ aue ~ er na m esa o se u an te
cessor. como merecida homena
gem prest a da ao u lt' m o elos pre
s identes do Centro . E iniciou, en
tã o, a posse de toda a direr toria, 
que está, deste ·modo. const itu icl:l. : 

1 
P resid ente: Ge1·:ot ' d'l E . d e :,re -

iJ7' . Adm~lri? Mend on ça , ulttmo 0 \ nezes ; Vice-presiden te : A.merico 
VJlf'f(:>,o })J'O>uknte do O· A E \ · Luz io de Oliveira; 1" Secr eta r :o : 

. I Hugo Ba zln de Me ll o; 2• Secr et a
do colT<'nte n a Faculdade ele Dl- ri o : La nro Guanabarino; Tll ef: ou-
eito . r eiro : F erry Jacoucl ele Azevedo; 

C'om a presença ele um elevado director Socia l: Manoel A . Alvn.
~nmero de estudantes, o bach a r e- res da Cru z; d ir ecto r Sport ivo : 
!a ndo Admari o Mendonça, ult imo Cla ndomiro Carvalho e rtir ec tor 
pr esidente daq uell a associaçã o de P u bÍicidade: Jo1·gs Sa der . 
a br iu os traba lhos, explicando a ·Conselho Su perior: Fln ;·i o r ~ s
natureza dos m esmos . L ogo a pós, .t tri oto, Cecil lo Arce, .J os.S F>' I m•P.'i e 
foi dada a pa lavra ao sr · Ren ata H umb er to Soeir o de Can·:• l h 0. 
i\>Tarques par a, repr esentando a I Antes de encerrar a r :'.un i:lo. o 
t ur ma rlos bach a relandos,_ fazer !'ir. Am erlco Luzio el e' Oli vo :rfl n"n
cn trega da ch ave symbollca a os fer iu u m discurso em qne 1Tn• ··) U 
a ctnacs qu in ta n istas . Em no m_e I as di re ~ tr l z e s ela a~'tu"a. l di r ertnria. 
tl e~,;es agrad ecendo~ falou o .~nu- 1 fez o e logio da gestão anter'or . 
-wissclu · · JU." ..:_: Oi.iu~ :.t.. . .... (' 1:esaltando os b enefi r~os prest ad os 

'~! '- ·,~ ~ - -- : -_-; ". 81!),\' ;1{1· a Faculdade e t er mmou con ;:> m-
Opll.tp lHlb só.r~am o·:; ':'8 o~r· . e p' tn lando-se, em rromr rl o D:rh·tc-

(1 SO'B OPilll•V -'- ~ · euO:Jd'm 'ed: ·l·V ri o, com a n ova · tu1'lna de aclvo-
]Uop n.rv · ·.ta,· ~ - O<l'.f.lH l o(; . '<'P gados . 

~ •wraA ap sop · e . 
e\.1 b so.q an( o:; u. o z <>P só:> 
Bou o~.raqv - .. 'llJ.HI.!I OJUOl I 's& 
o.top ommoo ., - oa.n~ cl o 1 · -a 
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• u e.red ' 11 !8 A a p 'l'l ll!!JU! e~ e \õ 
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As prnxim~s elei~ões do centro Aea· 
~emieo · fYaristo da Uêila 

Uma 
por 

apresentação assignada 
academicos duzento,s 

i 
Aa eleições da nova DirectoriaB ~ 01 .10 dizia Carrara, o 1mico sobe

e conselho suverior do Centro Ciul' um~ tio mwulo, a nós, futuros ca
C. A. Evaristo da Veiga estão, '<Ühetros da lei, está., efrectiva
d ~finitivamente, marcadas para o : 1u.-pte, confiado um papel prepon
u ia 12 de novembro vindouro· 4.Pr::t nte na civilização hocller:u, 
J :lmais viveu a Faculdade de Di· qnal o de nos batermos, com todas 
r ri to de Nictheroy uma quadr~ de · ~" forças de nossa intelligencia, 
ti"lO intensa agitação estudantma · I f do alevantamento dos salutarea 
A mocidade unive rsilar~a está e~- f 2 ~~. crosantos princípios da sc i e~
penhada com as prox1mas elei-~ :·ill jurí dica, que, s& foram mantl
í,'l>es. .1M no passado, estão sendo des-

Tran.screvemos, hoje, a bellis- .1 . ,,_, 1}eítados n<, r,resenle, ma:; hão 
Fi ma apresentação assignada por · ~l P reger o porvir. 
duzentos academicos da .;hapa lloje. pois, a nossa mi ssão é de 
que deverá reger os destinos do ;:•u·ificio. Ama nhã, será mais. 
C•' ntro em 19 3 G: 11:n 1·e porque 'yeremos o quanto í 

"Collegf,s! 1 fli iusto o nosso enthusiasmo pela 
H oje, qu,1ndo a Faculdade de l'.>tt~a que abraçamos. 

J )'rei to de Nicth eroyy constitue, De;;>Ois, quando velhos, já co
llflo apenas uma affirmaçãu da 1 rnados de cans, diremos aos n.os
<"n'tura fluminense, mas um . or- j 1 0~ suecessores que esta mocidade 
;:ulho do ensino superwr hrasil_e1- tiP l!oje sempre foi ide~!ista, que 
1·0, e quando o Centro Acadermco t·lla conseguiu manter iucorrupti
E\'aristo da Yeiga é, com justiça, Ví•is as tradições da nacionalidade 
('Onsiderado uma das assot:!açúes hrrkileira. E se accaso não tiver-~ 
unlversitarias de m~:tior prestigio m <';; a ventura de alcançar os fru
do paiz, nós, os. moços que smce- tl l~S de nosso emprehendimento, 
ramente nos interessamos pela a o> grandiloquas realizações de 
,· ida de am b0s , e que não de,.<Jia- 1tosi!'a campanha, nesta 1 uta su bli- · 
mos que elles desmintam as t~-uas lll é e edif ican te pelo Direito -
t radiçües, antes as ~.:onfirmem, nus •· >.oi que não deYe obumbrar-se ~111 
;;"ntiruos, com a approximaçãu das erlypses e que se deve rnauter no 
L•h> içõeSI de nov embro, na ol.Jn~a- zcnith para honra e gloria da 
,.;Lo de appellar para o espnno hu manidade" - far,amos, então. 
<lf' ju;;tiça dos collegas apresentan rowo os velhos patriarcbas que 
<lo-lhes uma rhava composta, toda morriam 10atisfeitos, "adormecidos 
!'!la , pelas mais solidas e brilhan- pm sua,; esperanças" ••• 

• t P-> re,:elações úo nosso meio es- I Queil'am ou não os seus de-
t ndantmo · t rn.clores o Direito h a de ser o 

São os seguinte~ os nomes que J•h~rol eternamente acceso a illu
d.•se jamos ver apoiados vor todos m imu o mundo inteiro. 1\Ias. se 
(J ~ ··lurnilOS na no.:;sa Academ1a no . . . · ~ ~. • <1 <1: zerem os pessmnstas argumeu-
p roximo pleito: ld B e d t ar diversamente, referindo-se ás 

Presidente: Gera 0 ez rra c 11 w, ens -o ue pairam sobre a actua-
::\l e!lezes (5" anuo)· . . l liclade ·a elles responderemos, 

.. · · · Amenco Luzw • "IC_e·})_I ~s1d;r te. e pPnas, que ellas serão breveruen-
de Ol!vena (., anno) • . t" dis.sipa das devida mesmo ao~ 

1 :J"fJil·etj)rjo: Hugo Bazm de r la rGes ela Justiça ... E o Direito 
~~di o t 4• anuo) • . rp-;urrird aos olhos do mundo 11 

2• secret rio: Lauro Guanabar . mai!'l "esplendoroso ainda... ' 
no 3" anno) • .Tà porq ue os moços que apre-
·r~ourei~o: Ferry Jaccoud d ~··ntamo<> aos collegas para fu tu-

_<\zevedo (4• anno) · rM <liri"entes do Centro Evaristo 
Orador oHicial: :!\1unir Abclall. <la \'t>ig: sejam avessos :1. siuuosi-

II cJ::úêl (3• anno) · . . (] 3 dt> , ja porque sejam nomes co-
Director de ,publ!ci,da.de: Jorg !llwddos e festejados na classe 

Sader"(3• anno). HtdveTsitarla e no meio iutelle-
Director social: Nilo Esteyes (2' rt nal flum inense e porljue dese-

e nno). . jaHI a mda .que o lemma da :no~sa 
Dir~or esporlivo: :Claudlmirú Fa•.•uld::~de e do Centro seja "cres-

c: .. r;-aluo (ti' anno) · r0.r. crear e subií·", estamos plena-
Bibliotherwo: Alvaro Dunca:1 JnPÍJte co nvencidos de .que a Yl· 

):>'.:r retrá Pinto ( 4.• anuo)· l.rante e enthusiasta mocidade 
Cons~ho _J:;~: Jamil F ré- pradl'm:ca não deixará. os seus uo-

1.,..s (~ Cecilio Arce 4• 111 ' ~ á'l urnas nas elel(;ões de no-
:,llnO), Hol·acio Pacheco (g;_ a!U!.0 ) vPmbro proximo. 
<•Humberto Soeiro de Carvalho(2• Assim, em_meio ás paixões par-
r.nno). t~ <la ria~. o Direito será. reRpeitado 
~esta quadra. em que, como af- f. rxalçaclo, 'POrque a chapa que 
fi r!na um jurisconsulto patr!o, o;o '"s apresentamos. além de cons
inilustrialismo monopoliza as in· lituir 'Jma pleiade hrHhaute de 
telligencias, o industrial superpõ~- ~ ~r·rtcl"rnim os. couRcienciosos ~ id~~
M ' ao jurista: de forma a poaer dl- I >tn ~, rraz, tambem. coms1go o 
v. <'r-se que o Direito já não ê mais, \aharo da fraternidade e da paz, 

v sy!l1bolo da amizade e da con-
!innt;a " 

S"'P"Uem-sP- as assignaturas. 

.tU - J.2 
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~[~;~11 ~~ -~La~~mi · 
~e lelms ~~s ~Ji· 
m~it~riüs fl~mi~~~~es 

Acha-sE' já em circuln~ão o pri· 
melro num~ro da Revista da Aca
demia de Letras dos t.:niversita
rios FluminensE'!!, que rontcm os 
seguintes t"•·aba1hos, além de uma 
homenagem ao dr. Ruy Buar~tue, 
Secretario do Interior c Justiça, e 
outra a Francisco Estlgnrribia: 
.. Pela!! letra.s" ,;,odi:;curso pron un· 
ciado pelo sr. ~Iacario de Lemos 
Picanço nn. in~tallaçJ.o da Acatf<r 
mia, ao assumir a presidcncia da 
uaesma; "Deu::;", por Durval Ba
ptista Pereira; "Laffayette Ro
drigues Pereira", ennferenf"ia pro· 
nuut'lana pelo sr. Pascal de Sou
zu Fontes; "0 amigo do 1\iacario", 
por .Marcos Almir !Uadeira; "O fi· 
lho de Juvcnal" por Alry Amorim 
da · Cruz; "Casemiro de Abreu", 
rog,Jerencia .feita. pato Pr. Ju'io 
Klêlt: "Encantamento", por lta.· 
mar 'Siqu<'ira; "Contardo Ferri
ui'', ·1)or Geraldo nezen·a de Me· 
n-ezes; "Paysngem t:niversal", 
por .Brigido Tinoco; "O mestre", 
POI" Pires Ribeiro; "Lenda Anti· 
ga", por Carlos Ramos; "Brasil
L:·bano", por Munir Helayel; "l:Ia
teriallsmo o Eapirituallsm!o", por 
Antonlo da. Rocha Lourenço; e "A 
materla.", por Antonio da. S:lva 
Mendes. 

::11~- :13 
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O Primeiro Grande 
Congresso Mariano 

AS D"CAS PRUlEIR.\S SK")SüES 
- O PHOHitAlHL\ D E HOJE 

Foi lnst.a l;ado solennemente no 
d ia 1 5 do corrente mez, o grande 
e pr imeiro con~res.so mariano, com 
a Jlreaença uo Rvo. sr. Hh;po Dlo
ct: :: aao D. José P ereir a AI v e" . 

nsta primeira ses8ãO prepara
fú r ia , tevtt um tramcurso b r illlan 
le . 

:\Pila , f izeram n oo da~ palavrall 
a bordando asaum1)to~ r!a hera pre
s~ ute, o grande sociologo 'l'dstão 
a e A thayde, !-'e. I' a ulo llaun war
th, Pe . Emll io lliottl, e por fim. 
o bispn da diocese. !<'alou aluda 
o a t;ade.w!co e congregado Bez.trra. 
de ·•Ho: tleze .; , S(.UUo muito appu.u
di Jo . Com as ora , õ<.!.S habituaes .. 
foi leva n tada a sessão. Hontem, 
r( a lizou-se a 2• se~são p-repara to
ria, :;endo cun1prido o seguinte 
programma: 

A's 20 horas. fqi · pelo ar. bi ' PO 
aberta a s essão com a execução do 
hymno das congregações marianas 
cantado PQT todos os congre1,ados 
presen tes. 

Em fl egu ida, .bli lida a acta da 
:.n ·ão anterior. 

F oi dada então t ·palavra ao Pe. 
~o:,9 do J a,.ara ndá . que proferiu 
magnlfica allocuçM exaltando o 
espirlto caLhol;co da mocidade 
brasileira. 

Suas ultimas palavras foram 
bastante appla udidas . U:;ou da 
palavra logo a seguir, o pe . Paulo 
Bannwarth qu e t"raçou em cores 
fortes e · preriFas , o valor de tigu
rlts de remarcado renome nas le
tras e nas artes catholicas e profa
na!!, que ·multo contribuíram para 
o levantamento PI-estigúFo das 
congregações marianas na · forma
ção moral e cultural da·mocldade. 
Os applausos ainda reboavam no 
ambiente, e\jl1 B09"Vilà a palavra 
de .um <:IDJigregad'ís do Barreto que 
saudou ·com ·palavras eloquente11 e 
enthusiastieas, a excelza figura do 
sr. bis.po diocesano. 

Com palavras repassa:das de 
grandes ensfllamentos e tão cheias 
de alegrJ4. o sr. blstto agradeceu. 

Ao sóm ela · b.;Jlllllo nacional. e 
com a recita~o do credo, foi le
vantada a sesslo. 

Hoje cumprir-se-t\ o seguinte 
pro-gTamma: 

A's 20 horas _... .. Hymno das 
Con~re'!"ac~es. 

Conferenda pelo sr. dr. Tris-· 
tão fie .Atbavde. 

Cantlcos a N. Senhora. 
Palef'ltra Ttelo Revmo . Pe. Pau

lo Bannwarth. 
Parte Recretivao. 

.118-.1'1 
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A raun'ão ·prepara~o-
rfa de honlem - A so
leADidade de am~nhà 
- Uma cunlarencta de 
Tristão de . .i.Uh"'yde 

Attendendo ao convite do sr. 
vlgario geral, Man~enhor Conradu 
Jacarandit, reuniralll-1!~ hontt:n, 
no palaclo episcopal, os directore:; 
lie todas as congregações de DJO

ços marianos c os seus respectivo;; 
~re.oidt>n.tes. 

Essa reunião te1•e I!Or fim rc · 
solver, em todos os seu& detalhes, 
as grande solennidades de lS a 
1 S, e que já vimos noticiando. 

I~stão sendo espera4os ra uitos 
moços marianos do interior do 
Estado c do Dil:ltricto l<'cderal, os 
qu.aes darão ás annunciadas cerL
monias, maior brilho e vulto. 

Ll•go na Plim~ira. -sessão solcu
ne, no dia 1;;, ás 20 horas, no 
Colle;il) S.:!lesilmo, fará o sr. 
Trii.tiío de .A.thayde importanttl 
con[el·cncla acerca da Acção Ca.
tholica. como a deseja o Summli 
Pontiíiee. 

Só o nome do grande e !Ilustra
do oriebtMor da A. U .~ C . . \~a 
~~arantia para o ul'llho dcsto.) IJrl.
meira sc.osã.tt 

O dr. Amoroso Lima é hlio s.>
rnente o "ll'ad:>r" do laieato ca
tholico no Brasil, como tambem 
n boruc-m de letraR, o soclologo 
moderno, sinrer(}, prudente. e es
l'lnrPcfclo que todo o eRcol intel
lcctunl acata e aumira. 

Alndt\ nesta primeira sr~são 
chrít. a. l'rimelra aula prattca o 
Revdmo. padre naneyarth, S. S., 
dire<>to1· dn .Con!o?d~>ração 1\Iarla
úa de ~T oço:~ da Archidiocese do 
Rio de- Janeiro e que se compõe 
rlo mai~ de cinco mil rapazes co
rno fol verificado na recente con
< ; ('ntra~âo clG Julbo. 

1\ parte eolenne desta primei
ra srssllo será encerrada por um 
<'OU~rcgado mariano da :).~atriz d3' 
S. I't>ruing-ns que fará a sand~çil.-; 

de honra ao Summo Pc'-Trlc<! 
.Pio XI . 

jj ~- jf, 
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À brilhante recepção ao 
professor A f~ aro Berford, 
bontem. na Faculdad'e .de 

Direato 
De volta da capital argentina 

onde esteve com a comitiva pre
sidencial, chegou !la dias á capi
tal da Republica, · o dr. Alvaro 
Berford, que levou aos profes.so
res e alumnos da Faculdade de 
Direito de Buenos Aires as men
sagens elos corpos discentes é do
cente da Faculdade ele Direito de 
Nictlleroy, teve, llontem uma bri
lhante r~epção no nosso tra.dicio_ 
na! estabelecimento de ensino. 
Recebido, festiyamenté, pelos dis
cipulos que o acompanharam á 
sala onde se realizoü à solemnida
de, o ·professor Alvaro Berford. 
ao inici:.lr o seu discurso, disse da 
maneira excepcional por que fo
ram recebidos os brasileiros Iia
quelles paizes amigos e do esplen
dor de que se reYestiram todas as 
manifestaçê es que nos foram pres
tadas. Falou, em seguida, da 
conferencia q ne fez na capi
tal argentina, para afinal, re
latar o quanto se mostrou satis
feita a juventude estudiosa argeiL 
tina com a mensagem de seus col-
1 egas bras i! e i r os. 

A brilhante oração do cathe
rlratico de Introducção á Scieucia 
do Direito, Yasada em linguagem 
r'Scorr\)lta, mereceu de seus col
lf'~!ls e discípulos os maiores ap
plau~os. 

Em nome dos alumnos falou, 
~nudando o illustre mestro 
,·ersitario ~lacario de · 

. Coube ao acad 

11J - J 6 
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'Revestiram-se de excepcional 
brilhantismo as commemora!;Jies 
academicas de h ontem. 

A's 3 horas, os membros da 
Embaixada á 1• Olympiada t!ni
versitaria fizeram uma visita de 

dação á Eml, ·xada em nome do 
Centro. Respondeu eloquentemen 
te o academico Dulcidides de To· 
lcdo Piza. 

A seguir, o presidente do Cen
tro pa:;so u á segunda part~ do 

Os <'Ompoiltntt"s das duas t>mha.i:n.da.'l no Ina;& . '" cortezia ao Commandante Ary · 
P.arreira.s e aproveitaram a oppor· 
tunldade para lhe manifestar o 
seu agradecimento pelo apoio que 
lhes foi dado. 

Fez o discurso pela Embaixada 
o acadt:>mico René Pestre que pro
feriu magnífico improviso. Falou 
a seguir o commandante· Ary Par
reiras que, numa allocução ser<' 
na e incisiva. agradeceu a mani 
!estação, reRaltando as ~rrand<' · 

vantne:ens desse inter cambio un' 
versitario. 

....__ 

A's 4 horas. o Centro .\l'adcmi
co Evaristo da Veiga prestou, en' 
!':essão solenne. a sua homenagem 
aos participantes da Embaix~tda 

A Ressão foi pre.'lidida pelo ba
charelando Admario Meudonc;a. 
preEtidente daq uella aggromla~,:fw 
r.ue convidou a tomarE-m parte na 
mesa o dr. Geraldo Imbassahy dP 
Mello, o dr . José Herdy Gar<'lwt. 
ex-presidente daquelle Centro, o 
:tcademico CapiRtrano Junior, Jll'<'
sidente do Directorio Centml de 
E.;;;tudant~s . o academ i co Carlos 
Augusto Ilnth mackcr, que repre
sentava a Escola Tc chnlca Flumi
nense e os academicos Geraldo AI 
bernaz VIanna Muniz e Juarez. 
Amaral, rcprest:>ntantes da· As~:>o
ciação Universitaria da llahia: 

Em bellisslma mQção, o hacba
relaudo nrigido Tinoco fez a sau-

pro~rramma. constante de 11ma 
manife;;t'l.ç;ão de cordialidade ans 
e~tudautes bahianoN, que, de pas
~OJ;::>m por esta cap·ltnl . vo!tam de 
:c;Ao Pnulo, onde fnT11m assi.stu· á 
9lympiatla Universitari.a 

Saudou· os , em ma~inirll'o dis
I'Urso, o al'ademico Geraldo lle
;r.c>rnl de Menezes, orador official 
·i o Centro. 

Agradeceu em ei·uditas pu 'a
ras o universitario bahiano. Ge

·rd.do Albernaz, que se serviu da 
'!'Portuni<iade para expór a orga
'li~af'ão da vida un!ver'litaria da 
r:apital daquella Estado uortista. 

Ao encerrar a ses,;.:i.o, o acaoe- . 
'llico Adma'l'io Mendouca fe~ic·ito11 · !' 
os membros da Embaixada pelo 
rxito alcl'lnçado, agradecea a pre
'""l'a dos que rJi se af'hav"m . re
fcriu-sf' á pessoa do dr. Geraldo 
Imhassa!ly (]119 chefiou a Embai
xada a S. Paulo e pediu fo~se elle 
o interprC'te do Centro junto rio 
commandante Ary Parreiras, Ie:
vando-lhe o testemun'w do apre
ço e admiração que lhe devota 
aquella. entidade . Por fim, ao fe- ., 
licitar o'l acadcmlcfis da Bahla, 
pediu a inda O pt•esldentP do ('.en- , 
tro IPva.,sem ellc>s ao !ll'\1 ro\'Q o 
nP~ar dos ~'!''ll'd>Jntl':~ flnt· l". u:'lsf's, !, 
c:11io Pent:r a 1i tnterpTetava. pelaiJ

1 tristes occurrenctas dellf'nrolattas 
nartnelle Est·\'o em virtude dos li 
fortes ngmH•Piros que tem innun- : 
dado a sua capital. jJ8-H 
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No Hotel Paysandu', onde se 

ar.ha hospedada a no::~sa delega
çil o, realizou-se, hontem, 2, um 
rja ntar de confraternização acade
mica, offerecido pela em baixada 
~luminense aos mcmbroo:~ das ou· 
tras delegações á I. Olympluda 
Universitaria Brasileira. 

Fez o discurso de saudac::ão 1.3 
delegações vi sitant es o academico 
Dulcidite~ de Toledo Pizza, que 
tl'aduziu, brilhantemente, o pen
~ar da mocidade fluminense. !\s 
lJ ti mas p::tlavras do orador fo
ram entrecortadas de applau · 
~, (.oS • 

Fala'!'a m, após,_os ullive~sittJ
rioo:~ Hilde':lrar.do Erága, pres;
d ente da F edcracão Universitarla 
Paulista de Estudantes, Raul Pi
dotto, representante do Paraná. 
H enrique Lar ombe. de Minas Ge
raes e Geraldo Muniz, da Bahia. 

Por ultimr-. Pn<>erranrl.o aqueHa 
festa de cordialidade .e confrater
r.izacão, discursou o academ ico 
Geraldo Bezerra de .Menezes, ora
ilor oiTlclai do D1rectono Cf\n-
1ral dos Estudantes do Estado do 
Tiio. 

1:J 3. j 2 
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~ ~ rrim~im G~~~w~~~ Mruia~~ 
Revestiu-se · de brilho ínvulgar a ínstdtla .. 

ção da Federação.; das Congregações 
Marianas do Estado do Rio 

r 

A>~ solennidadP'4 marianas mar
cadas · para domingo ultimo, t•omo 
antecipamos, tiveram 1nic!o com 
a celebração de mh!sa e commu
'lhão geral, pelo sr. bispo (lioce
sano, na Cathedral, a qual apre-

l
sentava grande e animada concor
rencia. 

A pó:; a missa, precedidof! pela 
· banrla (le nmsica do Collegio Sa
Jc~ianos, partiram os congrega-
dos, rumo á Ponte Central onde 
a~uardariam o de-<;f'mbarque de 
seu::~ ('o-irmãos vizinhos em nu
meru approximado de 301). Che
gadoa estes, formou-se então bri
lhanto ••ortejo que, ao 110rn da mu-

i .;ka e ~;oh acclamaçõcs de vivas e 
hut:cos sa croa e patriotlcof', per

('orrcu, em ligeiro passeio, o cen
tro da "urbs'' fluminense. Depois 
em uonde!i esp~>ci:tP:;. seguiram 
para. o Collegio Sa lesianos. 

.A 's 10,30 horas, resou-se mis
,1. sa fe::~tiva, com a a5sistencla do 
' f'XlllO. :;r. bispo rliocesano, oc
. rupanllo a tribuna sagrada mou-

I 

ES1 

nome dos eollgregados d.a Cathe. 
dral falou o presklante ela aesJ 
ma, congreg~o José Gonc:c~.Ives. 
que produziu magnlflca ora~o, 
Com palaV1·as quentes e snhstan. 
ciosas fez um estudo retrospectl• 
vo da hora da duvidas o iJII~orte-o 
zas que vam()S vivendo. Jt~ntrE>gou 
depois aos congregados ;la Tlzi
nha capital os parabens .:lo todos 
os congregados desta cfdad~J. Es· 
ta sua peroração roi COi'OatlJ. <.om 
uma salva de palmas. 

Seguiu-se com a palavra e 
Revmo. padre Arlindo Vieira que 
traduziu os Aentlmentos de soli
dariedade de todos os congrega. 
dos da Capital Federal. Usando 
!le rara vibrat!ilidade na fórma. 
do dizer, congratulou-se com oi! 
pioneiros da obra mariana dese. 
jando, num futuro não mui 1·e. 
moto, para o e11grandec'mento 
desta cidade fundamentalmentq 
catholica, uma concentrac:ão mons• 
tro. Franqueada a palavra fize
ram-se ouvir o representante do 
jornal catholico "A Cruz" •) o dr. 
Cremilde d3 Aguiar que prod•izf
ram scintlllanle:i e vibrantes dis. 
cursos. Palmas 1:alorosas cobri. 
ram :;uas perorações. 

senhor Courado .Jacarand:'~ rtne 
tJxalc;nn, t·om admiravl'l eloquen
l'ia, as virt.urles formosas da Vir
geltl Auxilladora :;ssim com'l c on
l!rafulott-se com o dcsa:;.oot:tbro 
da uw•!itladc c•athot:ca. 

Fiudo f'.;to àcto religioso, os I 
ron!;rpgados, alinhados no pateo 
elo CollPgio, ouviram as palavras 
sentidas ue lJOa~ vindas de um 
alnnmo salE.siano. · 

Continuando ainda ,.t!a.nea a: 
palavra, falon um r llpr'3sP.ntanta 
de uma das congregações prel!len· 
tes, em nome dos caboclos cat!J.o-
llcos do norte do palz, e ainda o 
congregado Bezena de Menezes, 
sendo muito applaudidos. ogo após, deu-se dispersão 

para o almoço. 
A's 1-l horas prPcisamcntc, deu 

eu tracla no salão de actos o sr. 
bispo diocesano, sendo saudado 
JlOr uma Raiva de palmas. A ses
são foi iniciada com o cantico do 
hymno das Congregações Maria
nas, entoado pelo numProso con
tingente de congregados. Pelo sr. 
Recretario foram lidas a3 actas 
das reuniões anteriores, as quaes 
mereceram approvação. 

Foi então installada 1JClo sr. 
,, bispo diocesano, officialmHnte, a 

Federação das Congre.~ações 1\Ia
---liii.S <lo J.J. do Rio de Janeiro, 
com a leitura dos nomes rlos com
ponentes ela mesma, proc·~dlda 
pe!o mou~ellhor Com·ado Jaca
ranclá. 

Em ligeira explanação, Dlonso.
nbor r.ourado Jacarand:\ f.alien
tou o papel que de\·e ter o con
gregado em fazer do esplrito C.a 
o!Jcdiencia seu apana·gio essen
cial. Su:s.s palavras ainda ecoa
vam no recinto e já. se ouviam os 
primeiros accordes do mavioso 
c·antlco á N. Senhora cantado J)e
los congregados presentes. Em 

Encerrando a brilhante concen. 
tração, ergueu-se n !igura excP.lsa 
de d. José Pereira Alves, numa 
saudação uffüctuosa e \"ilJJ'.lnte á. 
moc:dade cathoUca. Sua m~gniíi• 
ca oração foi vivamente entrerut<a
da de fartos applaue.os o vivas 
retumbantes que reboavam po1· 
todo o recinto festh·o. Ao som 
do hymno nacional e papal f.)i le .. 
vantada a magnica sessão. 

Logo depois organizou-so & 
e:ortejo ao Monumento. 

Entre canticos e vivas deman .. 
dava o cortejo a colUna da Vir
gem onde se ergue o majestoso 
monumento. Ahi chegando, o bis
po d. José proclamou eolenn.e
mente pa~roelros. da Federação a. 
N. S. Auxiliadora secundados 
por S. 1oio e S. Pedro de Alcan
tara. 

Dissolvido o cortejo, finda eeta 
romaria piedosa, bondes especlaes 
conduziram os congregados :le re
gresso ás barcas. 

Os vivas ainda repercutiam ná 
placidez da invicta cidade, como 
a posltlvar o fim d& um r.on;resso 

1 brilhante e magnlficente. 
E' que o congresso havia sido 

uma realidade :palpavel e dura .. 
.doura;;;..:.., _ _ _,._ 

118- j l!, 
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Dr!. Bezerra de Menezes 
-== 

UMA SUGGEST.&.O DA A.. DE 
LETRAS 008 UNIVERSI· 

TARJOS FLUMINENSES 
Ao dr. Gustavo Lyra, prefeito 

desta cidade, o academico Maca
rio de Lemos Plcanço dirtgtu a 
seguintet carta: · 

«Exmo. er. dr. Gustavo Lyra, 
d. d. prefeito de Nictheroy. 8au
d~ções. Na qualidade de presi .. 
dente da Academia de Letraa dos 
Universitarios numinensea, lem
bro a v . Excia., que tll.o rele
vantes serviçoa tem prestado 
á cultura nictheroyense, que, nu
ma homenagem sincera 4que1le 
que, pelo talento e pelo [)oração, 
soube hon:rar ~ gnr,pyee~~~ 
'p!'ã a terra que lhe se"lu de 

~-==~~ji:õ:õliiiji;:4=4iiõ===:=::a.t\ berço, poderia ser dado 'l nome 

C · À d · 0 saudoso .Ios6 Geraldo Bezerra entJ o c~ emiCO de Menezes, fluminense de nasêt-

E · d V · mento a uma das ruas desta ci· vansto a eiga dade ~ue elle muito amou e onde 
AS SF.\S Sf:SSüES ORDINARIAS j sempre viveu. 

DO CORRR\'TE MEZ : V, Ex., assim procet!endo, 
O baeharelando Admario :;\leu- ~· prestará. "sem sacrifício t!e ou

don ça, presidente do CentrQ Aca- tros vultos já consagrados .. , co
demico Evarü,to da Veiga. da Fa- I mo accentuon, · em seu arttgo de 
cnldade de Direito de · !\ietheroy, ' domingo, 0 dr. 3.\lelchiades Plcan
designou as sextas-feira ~. do cor- ço, urna homenagem justa ás !e
rente mez, ás 16 ,3 0. horas P~ra 1 tras flumint>nses no nome do il
se realizarem as prox1mas sessoes lustre morto. 
ordinarias da citada aggremia- , Scient~ de que a lembrança será 
ção . bem recebida por V. Ex.. subs-

De~s!' nH .. ,lo, haverit no dia 5, crevo-rne muito grato, o admira
ás 16. ::o horas a sua primeira dor. (A) _ Macal'io de Lemos 
::;es~ão Ol'<linaria deste anuo, a Picanco." 
qual promette revestir-se do 1-~---------------.. 
maior brilhantismo • 

. Será orador o bacharelando 
nené Pestre, que fallará sobre 

1 ".l.osé Geraldo Bezerra de 1\It 
~-

~r. ~mrra ··~ fnill~ -l'OTO DE PEZ..lU NA CA~L-\RA 
DE AGGRAVO 

Deixou de haver sessão hon
tem, na Camara de Aggravo, por 
falta de numero legal. No termo 
de comparecimento, mandou o 
desembargador ~Iedeiros Corrêa, 
presidente da referida Carnara, 
que se laHasse um voto de pezar 
pelo fallecimento do dr 
raldo Bezena de Menezes. 
personalidade, em breves e sen· 
tidas palavras , exaltou. 

1113-.). o 
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1Dando inicio hoje aos festejol 
commemorativos ao seu 40• anni
yersario, o Departamento Social 
do veterano. Grupo de Regatas 
Gragoatá, fará realizar em sua 
séde social, com inicio ás 12 ho
ras <~- primeira parte do seu pro
,gramma que constará do seguin-
te: · 

a) hasteamento do seu pavi
lhão com uma salva de 21 tiros. 
ãs 12 horas ullando da palavra por: 
essa occasião o dr. Geraldo Be
zerra de Menezes; 

b) recepção á Embaixada do 
Grupo, que regressa hoje de Bello 
Horizonte, onde foi a convite do 
Sport Club Mineiro; 

c) sessã.o solenne ás 21 horas, 
para a posse de sua nova direc
toria;. 

d) entrega das carteiras so
ciaes, fornecidas pelo Departa
mento Infantil, a todos os nada
dores menores de 16 annos. 

I 
Será, á noite, pela Directoria, 

sen·ido á embaixada e aos seus 
associados uma mesa de doces, 
.sorvetes etc. 

•Constará, tambem, do seu pro
gramma de festas, um grandioso 
baile, o qual annunciaremos den
tro de poucos dias, assim com~ 
outras festas. 

JU- ~ .1 
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Na' ação 
JiEY:\~DO AO J>OH) :.\li1H•:Ut0 

r:\l ARU.\.(.'0 DOS PLl""ll• 
NE~HES 

S<'gue ho.ie ]Jal'a Ht-llo Horiznnte 
unm embaixada esportint 1lo 

G. ele R. Gragoat:'t 
Pute l.Joje para Bello Hori:Wn

te, no trem que deixará a .. gare" 
da Central :ts 18 horas a erub:li· 
xada do quendo G. R . c; ragoatá, 
a qual a convite do Athletico ('lu
be :Mineiro vae tomar parte n.os 
grandes festejos que serão reali-

. Geraldo 1\ezerna, de 'IMeF-~ 
1.:-he~ da. eanh~tix~tda "ll!ll:<;a'J.•ic:f' 

zado.w por aquelle clube das "alte
rr.sas··, por motivo tla inaugura
çllo da sua piscina. · 

Fazemos os mais ardentes ,.vo
tos para que a denodada tutma 
de nadadores, jogadores de w!tter
polo polo e tenuistas que obede
C€m á lmpeccavel direcção tech
nica de Luiz Carlos Cardoso de 
Castro, faça• uma demonstração 
convinc.;nte do valor do eSllorte 
1o.a u ti co da nossa gloriosa Invicta. 

A COl\111.'1\' .-\. 11 

A camitiva está assim consti
tuída: 
i\fe~1l~~~~.- Geraldo Bezena sW 

1

.

1 

Secretario - Shrysantho 1\I. 
'feixeira. 

Direcção technica - Luiz Çar
los ·Cardoso de Castro, 

Nadadores: 
Infantis - Salathel Baneto. 

!Ramog Alonso Filho e Benedicto 
!Brothe_r~ood . . 

Pt·.indpiantes: 
Eric 1\Iarques, José Lopes, 

~e JCisé l\Ioura da costa. 
.Jor-

Xo\'issirr.os: 
Walter Cordeiro, 

•'reire de Carvalho e 
treixeira. 
" Tt>nn.istas: 

Hiledmar 
Chysanth<'l 

I 

D1·. Oscar Sara mago, Luiz de 
Oliveira, Waldyr DaoH\!:10 e Ruy 
Duarte. 

Seguirá tanrbem um nosso com
anheiro com a delegação, que 
nos infoJ'mará pormPnoril:mda
Iente, todos os resultados. ___ .... 

JH'- {}~ 
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'Na Faculdade de Di
de Nictheroy rei to 

ENOERRAME..\'TO DAS AUlAS 
~ D. COmiEROIAL DO PRO· 

F'ESSOB RIBAS C.ffi•NEIRO 
.Na !Pfe&Emça do professor Nu

nes da Silva e de grande numero 
<lle alumnos do terceiro anuo e 
demais cursos da •Faculdade, teve 
Jogar ante-hontem o encerramento 
das aulas de Direito Comrnercial 
daquella série, no presente anuo 
lectivo, sabia. e .ma,gfstralnnente 
ministradas pelo professor dr. 
Ri·baa Carneiro . 

1De inicio, fez-se ouvir &m bel
lissima oraçào o brilhante mestre 
uui 1·ers itario que, animando, co
mo sempre, a valente juventude 
estudiosa a continuar no s eu pro-

li posito de se dedicar com amor e 
enthusia.smo ao estudo da scien
cia jurídica, se despediu da turma 
a.presentando as suas sinceras fe
licitações pela aotuação -destacá
da. que demonstrou durante o 
anuo. 

Em nome de seus 'CoUegas rala
rann felicitando o Mestre, os aca
demicos Gera1d:o Bezerra de Me
~ e Jouatha.s _Pimentel. _ -

jH-2?, 
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f~IU~ú~ J~Hm~~~ 
Julg.:.tmento de um ux:ori· 
ciaa- à.ca[or'ados,·àebates• 

A decisão 

Com uumerosa a ssistencia, o 
C. 1<' . de E . J. r ealizou, quarta
fei ra ultima, na Faculdade de D. 
ele Kictheroy, um interessante jury 
simulado. So·b a presidencia ele 
Geraldo Dezena d e Menezes . foi 
a berta a s~ão .' Sendo, então, 
convidado <J dr. Amoriln da C1·uz, 
integro magis trado fluminense, 
pa ra pTesidir os trabalhos do jury. 

J!'\unccionou· cama pro-.no'to , ~ 
Cla uclimiro Carvalho ·e serviu de 
escrivão Hugo Bazen de Mello. 

o accusado compareceu acom
panhado do seus advogados Aley 
Amorim, ll'o Gomes e lV!esquita 
Sodró. 

Occnparam a tribuna da accusa. 
ção paTticular os academicos Ame
rico Luzio de Oliveira e Edviuo 
Trielli. 

Constituíram o .consel~lO de sen
ten(:a: Alvaro Duncan, João Ba
ptis ta ela Costa, ::Vlario Monteiro, 
Manoel Campos, José PoTtugaJ, 
João Pache de Faria e ,Ary Men
donça, todos academicos de DI
reito. 

Compromissado o conselho de 
seJttel}~a, foi com a IeituTa do pro
cesso esclarecido o crime. 

Após a leitura do libello·, o pTo
motor inicia a accusação. Foi 
serena a sua oração. Paulatina
mente ·elle 'fez o historico dos 
acontecimentos, ·examina11do as 
clrcumsta.ncias que rodearam o cle
licto, sustentando a Tesponsa:bill
dade do accusado. 

Falou, a seguir, Edvino Trie!II 
que, com grande brilhantismo, 
provou a ina.plicabilidade ao caso 

J da derimente da perturbação dos 
sentidos. 

F'ez-se ·OUYir como ultimo ac
cusador Amcrico de Oliveira cuja 
oTa(:ão, estribada nos autos, foi 
brilhau tio;sima, pelos profundos 
conhecimentos juriclicos demons
L1'ados. 

Ou viu -se, após. o primeiro ad
vogado de defesa, Alcy Amorim. 
Eloquente, o distincto defensor 
süube, com ·sua palavra facil, tirar 
partido du situação. 

Em seguida falou l\lesquita 
Sodré. Orador fluente. conhecen
do profunda.mente a· causa que 
advogava, foi.lhe f(Lcil procluzir 
bellissima defesa. 

': Levantou-se. cn.ão, Ivo Comes. I Figura de prc.stiglo do nosso melo 

I arad·emico, com a sua oracào e de 
profund.a analyse, cc·nfi~mou o 
conceito de ftlle goza. 

I Houve replica c treplica. 
• O réo foi condemnado na pena 
' maxima do n!·t. 294, paaTg. r

do Codigo Penal. 
Eneerrados os trabalhos do 

jury, o academico Geraldo Be
zerra de Menezes, em nome do 
C. ·F. de E. J . ."fez um. discurso 
de avradeeimonto ao dr. Amorim 
da Cruz. O inclyto magist1'ado flu
minense cEscurou exhoTtando a 
nossa mocidade estudiosa a que 
proseguisse neste prolio de cul. 

· tura •scientifica. 

jJJ- :2'7 
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C?niro Fluminense de 
Jurídicos Estudos 

A REl'XUO DJ~ Ql:.\1{1'.\. 
Fm.RA,ú 

Com a pres,nça __ app roximada 
de ilO soc:ios, .aléf' c~e lÇj·a1rde nu. 
mero de ron viê.ctdo;;, realizott 
quarta-feira, 5 do COlTente, o 
Centro Flumimmse de Estudos 
JuridicoH, so·h a. presidencia do 
a ca'demico Geraldo Bezerra, ma!s 
uma das suas animad«s reuniões 
SOCÍRes. 

f(' omo de ·praxe, ~louve um dis
curso de recepção aos novos asso
oiados, feito pelo .sr. Otto Cirillo 
Lehrnauu que se mante;ve a al
tura do encargo, produzindo uma 
serena e 'hella allocuç;ão. Doa 
socios recem.recehidos •quasi todos 
usaram 'da palavra, tendo falado, 

I com brilhantismo, o .sr. E. A l
poim de Moura; e o sr. Admar!•.J 
'Mendonça rque externott a sua 
admira{'ão do progresso em que 
vae o '·(;_entro •·, ifl·uGto de .sua 
actual direcção; .tarnbem o unl
versitaTio Antonio ·Luiz de 'Souza 
(!Ue se houve com expr-essão e ta. 
l ento: ·ainda o academico Jose 
.Furtado Portugal, cujas palavras, 
por sua ·llelleza, ecoaram sonora. 
mente por toda a assem'!Jléa. 

Após a recep f: ão, tere a palavrtt 
o JlrimEiro conferencista inscritJto. 
o sr . l\1, l\Ionteiro da Silva que. 
com erudição e solido· conheci: 
m enlo. versou materia de DJreit~, 
Constitucional, subord'rn·a'da ao 
titulo : "O FedeTalismo no Brasil.~ 
Os com mentadores deste trabalho, 
os 11cademicos Oatacilio Lopes e 
ClaudemiTo :Carvalho, souheran, 
estar 'deapidos de ·parcialidad e -po. 
rém cheios de saber! Não se lhes 
rega t<>aram appla usos, n e:n aos 
commE<ntarlores nem ao conferen. 
cistà . 

·Com o traiJalho: "Os crimi
nosos segundo as t<>ndencias aa 
evolução materialista '', mais uma 
vez veio o sr. Jamil li'ellx de
mon;;;trar o poder de Sll<l. intelll
geneia, o "quantum" uo Fna cul
tura e a profundeza de sua iden
tificaç:ão .com a Escola Penal Po
lítica . Teve a contraditai-o o sr. 
Antonio da SilYa Mendes, no que 
respeitou ao livre aPbitrio. Fo
ram' ambos aipplaudidos :viva
menté. 

Usaram a in da da '])ala vra os 
academicos 1luy Machado e ::\les
quita so·dré. A,NLelle .. f'l.Zftudo op
portuuis,;irna . ·oração sobre a da" a, 
de 7 de 'Letembro; este, tarnbem 
R ohrt>, ~..:<!ta data se exte1·nando, com 
a ·11i·oposta de ·que se fizesse nJ 
c . :v~. li:, J. ojnramentoãBan. 
rlt>il'a . 
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Foi acd amddó o seu novo 
presidente ~ 

P re:oi clida 11elo ac a demico Frau: 
cisco Trind::rl e N llll Cl:l r ealizou , lH 

quarta -f eira, com a preseuça d;e 
u m elevado n umero de estudan te:!!, 
o C. F. d e l!J . J ., uma sess:J o 
extra o:·dinaria pa:a eleger o seu 
nov o prE:sidente e um m emb r o de 

t sua co mmissã.o fisca l. Ped iu, de 
, i nicio, a palavra, o academi ~o 
I . 

I 

...- S!" •••a::=:s~ ::=:::::.;rm 
i ::71 

Acad<~mico Geraldo lic~J'l'a llc 
!ll Pn czef', n ovo presidente <lo 

( 'f"ntl·o 

I 
Ivo Thomaz Gomes e apó~ elogia r 
a desinteressada e brilhan t E) 
a ctua<:ão que os acaclemicos Geral
elo Bezet· ,·a de :.\IenPzes e Otto Cy-
rillo Lehma1111 Yêm desenvolvendo 
em prol do l 'lmtro, propõe que 

I os se uf' UOlt~<"S sej ·un acclama do~ 
para os car ;;-o s a<'ima refer idos. 
Como nã o houvesse opposi!;ã o, n 
1proposta foi approvacla e os dis
tincT os acaclemicos foram a crla-

1 mado ~ com longas salvas de .pa!-

1 

mas. Sautl ... ndo os 1\0VOS di redo
r es di~c n rsar ::un os arademico~ 
tC laudimiro ·Carvalho e :.\Iilton 
Faria . 
A~suminclo a nTesiclPJH'ÍU, o aca . 

dcml co Geraluo Bczeaa (1e :\Jene
ze,. 1g J'adecen em nome dos cl ire
ctore:> r ecem-empossados num ra
pido imnroviso 1quellas manifes
ta(_;õe~ hypothecando m a is uma 
vez ao ·Centro a sua solidariedade 

Com a saída do esLudante Ge: 
Tald o ,B ezerra para a pr esidenr.la , 
fi co,l vago o cargo de secr·etari o 
que por pr oposta elo universitar lo 

· Am crico de Oliveira, foi, p or 
arclama<;ão, preenchid o pelo aca
demico l\Iesquita So<i.ré , 

.r..:..t..\..t..L.t..t. . .r..t..t..t.o! • .r..t.~.t..t.ot-_olo 



(() ~c;, -\-s o\o J N \te..rÓ t) J_ ,(; . -{q 3C\ 

~â fo~~,j~~~ ~~ m~itu 
~~ ~i~f~~fL~ 

O resul~ado da prova 
preiJn\Hiar · do con
curso de Oraturia 

A F·aculdadc de Direito do :-<i" 
ctlieroy completará o vir;:e3imo 
segundo annivorsario de sua cxls" 
tencia .aln.anJt_ã, 3. 

Cq·JlllllolllOI~chJ.~~sa data, a <Ug 
diroctoria prollloveri um grande 
r.oncurso de OI'::ttorla, q:HJ estt\ sen
do a[\'uardado com ansiedade uân 
só pl!!os academicos como uun
bem pelos que apreciam torneios 
dessa natureza. 

Quinta, ús 15 horaf:, teve lo
;;ar á realização da prova preli
minar afim de ser feita a esco
l-ha dos rern·esentantes de cada 
serie que concorrerfto á flua!. 

As 011açõcs dos conc.):-rentes 
foram na maioria, espiea•di<l~s _ 
Todos elles deram mostra de l!l

vui!gares qualidades oriatorias, 
agradando, assim e muito ao ele
vado numcl·o de assistentes com
posto, em grande parte, por es-
tudantes. --

0 resultado geral foi o se
i guinte: 

4• anuo: .1° Jo~ar: Rivaldo ,S;'tn
tos e Antonio da Rocha Loure11ço 
(-e)Upatados). 

2• Jogar: ?.IoaCYr Land.· 
3• anuo: 1" logar: ·waHredo de 

Loyola :i\-Iarhado. 
2• logar: Geraldo Bezerra <le 

Menezes e Marcos Almir :\-facl€1ra 
(empatados) . 

2• anuo: P Jogar: r.racarl:> 
, Picanço. 

2• Jogar: Cyro 1\Ja llet Soa r e~ 
Hugo Baziu de :r.-Icllo. 
t lo anuo: 1• Jogar: Josê C<>r-
los Monteiro do Souza. 

2• lagar: 1\lauoel Anto:uo .\ l
vares da Cruz. 

Estes acad(mlicos são, . port::Jn
to, os que podem ainda di:! ;J n t:,_:· 
os 1 • e zo lo;;ares ()S quaes são 
respectivamente uma e mt~ia <tn
ntLa:Iictade gratuita ll::u Facu't 
dade. 

A pt·ova final Rer{l realizada 
no proximo dia 3, ás 20 llor;,_,;. 
com o seg-uinte tltema "A l.t'<:>Ja 
e o Estado". Cada diJ~t;1'~0 c:~
verá durar no mínimo 1 ã lni
nutos. 

O concurso, que tem rlGspct·tl'lc. 
iuvulgar interesse, terú lo?'ar em 
sessão solenne, com a presença de 
altas autoridades estaduees e mu
nicipaes, dosem bargadores, j nr!.:l
tas etc.' 

PodeTão assistir á solennidad! 
quantos o desejarem, tanto mats 
que a Escola não expedir;'t eom·r
tes especiaes. 
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~ ~mxima m~r~~~ ~ij~ 
unimsitari~s ~a 

~. ~. ~. À. 
A Faculdãde de Direito 
de Nitt"er'!Y e os seus 

valores.esoortivos 
:A Federação .Athletica de Estu

dantes, trará, no proximo mez, ao 
Brasil, Qs abhletas do Club Uni
versítario qe . Buenos Aires, que 
medir:se;.ão itcoril os estudantes e 
as representàções dos ~grandes clu-
bes cariocas. ; f· 

Serão ~ealisàdas cq1npeCiQões de 
esgrima, water-polo, ' natação e 
basket-'ball, modalidades esporti
vas em que, como :;e sabe. muito 
se recommendam os nossos visi
tantes, o que, certamente, levará 
a F. IA. E . a uma cuidadoHa se
lecção ·eLe valores. Qnando tenha 
de tratar da sua r epresentação. 

Assim sendo, estamos em que 
valioso auxilio eJH:onrra ria a Fe
deração na •Faculdade de Direito 
de Nictheroy, cujo corpo d iscente 
conta com el-ementos que reforça
ri~m sobremodo o seu ronjuncto. 

Desses elementaR ritaremos . en
tre outros, João Ha.-elange, que 
hoje seguirá .para Buenos Aires, 
como um dos mais dcstar:1dos 
membros da. delegação bras ileira 
que vae disputar o Campeonato 
Sul-Americano; Julio Havelange, 
Ignacio e Q§rald.o Bezerra de 1\fe
nezes. Jos·é Marconc!es, René Ca
minha, 1Chrisanto Teixeira, todos 
nadadoves; R omano Vida!, Goclo- ,

1 
fredo, J or ge .;vrartins. hasket-ball, ' 
etc . , todos dignos rla a ttenc:ã o que, 
der ta~te•, não •lh<:>s negará a 
Federação , ' 
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Revestiu-se de excepcional brilhantismo a visita 
do G. R. Grago Jtá ás Alterosas 

F lap.ra.n te da enh·ega da l'lammu la do G. de R. Gt•agoatá. ao C'luhe 
Athletioo l\Iineiro, p elo aeademka Get·~. ldo Bezen'a, <:hefe da delega

~i'io m a çat'lCa 

Conform e noticiamos, para to
mar parte nos fes tejos de inau
g uração da piscina do Club Athle
tico Mineiro, seguiu sexta-feira 
ultima para Bello Horizonte uma 
embaixada esportiva do symipa
thico clube maçarico . R ecebidos 
co m grande enthusiasmo pelos 
desportista s mineiros, fi caram os 
r apazes f i uminenses hospedados 
n o "Hotel Sul Americano " , um 
dos melhores daqu ella capij:al . 

Estavam ann unciadas alg umas 
partidas de ten ni s entre os visi
tantes e os t en nistas do Athle tico, 
as quaes não se effectuaram em 
virtude da inclemencia do t empo . 

Com um a assis tencia numero
síssima, qu e não poupou appla u
sos a os na dadores que pa rticipa
ram das diversas provas, t eve lu
gar, no domingo, ás 10 h oras, a 
competição, cujos resu lta dos fo 
ram os seguintes: 

1• prova - 10 0 ms . , livr e 
Homens estr\'oes - Ven cedor: 
Jorge :\>lo ura \ f costa, do Gragoa
tá, tem po 1 ',16.; 2" Jogar, :\Ia 
noel Fran ça, do A tllletico . 

2" pr·ova- 1 00 ms.- pe ito
Inf<'.ntis fortes - Vencedor Ser
gio O~t~vtano, do Athletico , tem
po 1' ,31"; 2" Jogar, Ramon Alon
so. do Gr agoatá. 

:l" prov<L - 100 ms. - costas 
:.:ovissimo~ -- Ycnc·cdor P aes 

Lt·m~. do L<\thletico, 1',25"; 2• lo
gl' ,. \Valter Cordeiro, do Gragoatá. 

4• prova - 1 O O ms. - livre 
- In i . fortes -Vencedor D'Ar
tag;nan Rocha, Athletico, 1',16"; 
2• Jogar. Benedicto Brotherwood, 
(ln .. goatá. 

.5• prova - /VJ x100 - Reve~_
mento - Nt. \ simos - VI\Jnce
dor, Gragoatá ~om a t ur illa _ 
Walter Cordeiro , H il dem_(tr car . 
val h o e Chrysantho .-'reixeira, 
4,1 0" ; 2• Jogar, Athleti'co . 

6• 1n·ova - 100 m s. - Gos tá s 
:-- Inf. fortes - YencedoJ.: ª~-

mon Alonso , Gragoatá, 1 , 3 3 " ; 2• 
Jogar, Ma rcos Paulo, Athletico . 

7 • prova- 1 00 ms . - Peito 
- Estrean tes - Venc . Rubens 
Cardoso, Athletico, 1' ,38 ; 2• lo
gar, J osé Lopes, Gragoatá, 1' ,38" 
e 3J5 . 

s• prova - 3x100 ms. - Re
vezam en to - In f. for tes - Ven
cedor , turma do Athl etico, 4',46"; 
2• Jogar, Gragoatá . 

Termina das a s provas de nata
ção, realizou-se o jogo de water 
polo . O resulta do fin a l do en
co nt ro foi u m empate de 4x4. 

Os quadros estava m assim cons
t ituídos: 

Gra~;oat{L - Adauto, Carlos , 
Gibraltar, Eros, Gastão, Geraldo 
e Chrysantho. 

Athl etieo ..!:.... Pedrinh o, Conde, 
An dré, Afl·anio, R ené, Paes Le me 
e Rubens . 

Os ten tos do Gragoatá foram 
conq uistados por Gera ldo, E ros 
( 2) e Gastão. 

Arbitro u a parti da o sr. L uiz 
Carlos Cardoso de Castro, o t e
ch nico da em baixa da maçarica . 

O Ol•' FERE C'I:\IF\'TO DA 
FLlL'ID l l'LA DO G . R . 
GIL\GOA T :\' A O :\THJ,:E

TICO 
An tes de SPr i niciada a fe sta 

nautica, o nn iversitario Ger a ldo 
l:lezPrra de :\1 enezes, ~wfe da de
legação flu mi nense discursou , sa n
dando o po·.-o e os desport is tas 
mineiros, offerecen do a o Athle
tico uma flamula com o escudo' 
do gremio maçarico . 

Em agradecimento falo u o sr . 
José Roldão, secretario do glo
rioso mineiro. 

UM llllO:\ZE .<\OS FLDU . 
. XE.\'SES 

No sa lii:> do Athletico, a pós as 
co~peti~·.\es t.<j)ortivas, por oc

casião da 'nuti'. mesa dê doces e 
do.,&Pi>e;~i~:·, ~-·~ffei·ecido!i~s. n'11;. 
nunensS'S, o sr. José Costa, d1-
rector do clube montanhez fez a 
entrega á delegaQão do G. de R. 
Gragoatá, de um rico bronze de
nominado "NoraJdino de iLima". 
Coube, mais uma. vez, a Geraldo 
Bezerra, como chefe da emxai:xa
da m~arica, agradecer aquella 
distincção ao Gragoatá. 
· Ambos os oradores foram d emo

radamente applaudidos • 
. 1s DUAS FESTAS OF'FER.JOOI. 
DAS PELos UNIVERSITARIOS 

MINEIRos 
A União Universitaria .::llineh·a 

e o Directorio Central dos E s tu. 
dantes offereceram · á delegação 
fluminense, na sua maioria com
posta de universitarios, duas fes. 
tas dansantes, que se prolónga ram 
até alta•s horas • 
..48 DlPRESSõES DO TECHXICO 

~lAÇARmo 
Eis as :impressões do technico 

flumin'ense, o sr. Luiz Carlos Car
doso de Castro, sobre a competi
ção nautica interestadual: 

- Os resultados das 
vieram evidenciar o ·bom esta do 
em que se· acha a natação no 
Athletico, poi-s os nadadores nH. 
neiros deram uma demonstração 
optima do seu exceile.JlJA..-.,.""-·......_ 
-~ 



Flagra n te da entrega rln flammu la do G. d e R . GragoaUi ao ('luhe 
A thletioo !\Iineit·o , Jlelo academka Gm·.-..ldo Bezen;a, ehefe (la delega

çi'io m a çaroca 

Conforme noticiamos, pa ra to
mar parte nos feste jos de inau
guração da piscina do Club Athle
tico Mineiro, seguiu sexta-feira 
ultima para Bello H orizonte uma 
embaixada espor tiva do sy mipa- . 
t hico clube maçarico . R ecebidos I 
com grande enthusiasmo pelos 
desportistas mineiros, fi car am os 
rapazes fi uminenses hospedados 
no "Hotel Sul Americano ", um 
dos melhores daqu ella capital . 

Estavam annunciadas algumas 
paT t idas de tenni s entr e os v isi
tantes e os t ennistas do Athletico, 
as quaes não se effectuaram em 
vi r tu de da inclemencia do t empo . 

Com u ma assis tencia numero
síssima, qu e não poupou applau
sos aos na dadores que par ticipa
ram das diversas provas, teve lu
gar, no domingo, ás 10 horas, a 
competição, cujos resulta dos fo
ram os seguintes: 

1 • prova - 100 ms., livre -
Homens estr~ ces - Vencedor : 
Jorge :.\1oura \ I costa, do Gragoa
tá, t empo 1 ',16.; 2° logar, :\Ia 
noel França, do A tllletico. 

:?.• pt·ova- 100 ms. -peito
Ini'<: ntis fort es - Vencedo r Ser
gio O''tl:tvlano, do Athletico, tem
po 1',31''; 2" Jogar, Ramon Alon
so. do Gragoatá. 

:l" prova- 100 ms. - costas 
~-ovissimos - Ven<"cdor P aes 

J.: ·m<>. do LAthletico, 1',25"; 2• lo
gl•r \Valter Cordeiro, do Gragoatá. 

4• Jll"Ov:t - 1 ú O ms. - livre 
- In i'. fortes - Vencedor D'Ar
tag-n an Rocha, Athletico. 1',16"; 
2• lo.~ar . Benedicto Brotherwood, 
Gr::..goatá. 

.5• prova -
mento - N 

x100 - Revesa-
V r 

mon Alonso, Gragoatá, 1 ,33"; 2• 
lagar, Marcos Paulo, Athletico. 

7• pr ova- 10 0 ms.- P eito 
- Estr ean tes - Venc. Rubens 
Cardoso, Athletico, 1' ,38; 2• la
gar, José Lopes, Gragoatá , 1 ', 38" 
e 3 j5 . 

8 • prova - 3x1 0 0 ms . - Re
vezamento - In f . fortes - Ven
cedor, t ur ma do Athl etico, 4' ,46 "; 
2• Joga r , Gragoa tá. 

Terminada s as provas de nata
ção, realizou-se o jc>go de water 
polo. O resultado fi nal do en
contro foi um empate de 4x 4. 

Os quadros estavam assim cons
tituídos: 

Grag;oatrt - Adauto, CaTlos, 
Gibraltar, Eros, Gastão, Geraldo 
e Chrysantho . 

Athletko ..L. Pedrinho, Conde, 
André, Afran io, René, Paes Leme 
e Rubens. 

Os tentos do Gragoatá fo ram 
conquistados por Geraldo, Eros 
( 2) e Gastão. 

Arbitrou a partida o sr . Luiz 
Carlos Cardoso de Castro, o te
chnico da embaixada maçar ica. 

O OJ<'FJ,;HEC'DlF'iTO DA 
FLA;)Dl"l'LA DO G. R . 
GR.'\.GOATA' A O .o\THU<~ 

TICO 
Antes de ser iniciada a festa 

nautica. o nniversitario Geraldo 
BeZPl'l'a de .\J f'nezes, rhefe da de
legação fluminense diseursou, sau
dando o po;·o e os desportistas 
mineiros, offerecendo ao Athle
tico uma flamula com o escudo
do gremio maçarico. 

Em a,gradecimento falou o sr. 
José Roldão, secretario do glo
rioso llli.~ . 

dor, Gragoatá Mm a tur;s;.·~--,.-------... ,.,...,....,..,....-------, 
Walter Cordeiro, H il cl 
valho e Chrysantho 
4,1 O"; 2• Jogar , Athlet"co . 

Car-
eira, 

6• prova- 100 ms . - Gostás 
- Inf. fortes - :Vencedcn: ªª-

No saHi::l do Athletiro, após as 
COJl\p eti~·5es t-ti,JOrtivas, por oc
casião da 'nut:>. mesa d2 doces e 
<lo.appe::i~:-, ... -,pei·ecido§~S . fl·a; 
mmensss, o sr. José Costa, di
rector do clube montanhez fez a 
entrega á delega~ão do G. de R. 
Gragoatá, de um rico bronze de
nominado "Noraldino da iLima " . 
Coube, mais uma vez, a Geraldo 
Bezerra, como chefe da emxai:xa
da ma{;arica, agradecer aquella 
distincção ao Gragoatá. 
· Ambos os oradores foram demo

radamente appla udidos • 
• 11:1 DUAS FESTAS OFFER.ECI
DAS PELOS UNIVERSITARIOS 

MINEIROS 
A União Universitaria. l\lineh·a 

e o Directorio Central dos E stu
dantes offereceram · á delegação 
fluminense, na sua maioria c·om
posta de universitarios, dua.s fes
tas dansantes, que se prolonga ra m 
até alta·s horas. 
AS DlPRESSõES DO TECHXICO 

~lAÇARmo 
Eis as impressões do technico 

fluminense, o sr . Luiz Carlos Car
doso de Castro·, sobre a compet i
ção nautica interestadual : 

- Os r esultados das p rovas 
vieram evidenciar o bom: estado 
em que se· aeha a natação 
Athletko, poit~ os nadadores mi
neiros deram uma demonstração 
optima do seu excellente estylo . 
Isto causa-me alegria, P<Jis estou 
certo que dentro em breve o cam
peonato brasileiro de natação con
tará com mais uma equi~e a dis
putai-o . 

A nossa turma r esentiu-sé da 
viagem e da agua doce. isto sem 
quere1' em nada desmerecer o Ya
lor dos no-ssos valentes eomp·eti
dores. 

Ei, concluindo: 
~ Deixei a terra mineira, en. 

cantado com o acolhimento qne 
tivemos por parte do Athletico. 
Antes de terminar, quero assigna. 

))1 Di ~~»J JI1J9Ct)~JCJ)OJ u»i 
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- Commemora hoje o SE>u an· 
ni1·c•rsnrio 11atali11lo o acndemico 
ele Direito Geral M. Bererrn de 
l\Ienezee, tnho ·do ·ar. Jos~ Geral· 
'aõ Bozerra de 1\Ienez~. 

Dc-1fructando llO!I cir;:uios ara
dewkos de grande c·oncelto, não 
só dos !lêllll mestres como -·tam
hem de seus coudis<cipuloll, o anni
versariante. de hoje, terá uma 
prova do quanto é estimado, rece
hen do ru u Jtoa a braçu.3 <I os seu a 
hmumeros nml&'o.'!, o que faz ju's 

· Pelos seus dotes de e·.;pirito e co
ra~to. 

T'\ _ - .. - 1... - ~ _.... - , 

• ([J E44 ,Jíp v. 

..,~~ ~-~- "-4'193 
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lnaõ~üf~ü=se~~ominto, o Di~Jensario 
~a lmma~ula~a ~on~e, cão , 

~~~~~.....,. 

Ao alto, a fachada do Disp<'nsa rJo. Em baixo, um grupo de pes
soas prcseuU!s, vendo-se ao centro D. José, Eispo Diocesauo 

Realisou-se, dom,ingo, á tarde, I gem do Sagrado 'Coração de Jc
na rua General Osorio, com ao- sus. 
lennidade, !1 be~ção à o Disp;'nsa- S. Ex. Reverendíssima, produ
rio da Imma!Culada Conceiçao, a I ziu um discurso allusivo á solen
importante obra de benemerencia nidade<. 
erigida por iniciativR IJarticular. 

O a c to teYe numerosa assisten-. 
cia, vendo-se entre os pre.,;~nt?s o 
prefeito Gustavo Lyra da Silva, 
dr. Everardo Backeuset·, o mui
tas pessoas de destaque social. 

D. José Pereira Alves Bispo! 
da Diocese, deu a benção :ts ins
talla!:ões do Dispensp.rio e, a se
guir, fez · ~ ~!!_th_rouisa~ãQ. da i ma-

A seguit·, discursaram o di'. 
Mario Guedes e o doutorando U e
raldo Bezerra de J\Ieneze!f. 

Após a lJenção, os presentes 
pasf'aram a visitar as dependen
cias do dispensa rio. 

Os lll'eBcn tes re·ceberam agra
da nl inp1·essão das installações 
do llOVO DjspenSa!i~!a. 
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Pingne·Pvng ·•e 
Co:'\{() TR~\NHCOHREr A so. 

J,gNXIl>ADB H :\ E~TRI!:GA 

DO~ PRE~llOS AOS CA.l\1· 
I·I~õl~S DE 933 

Na séde do Andax realizou-se 
an te-hon tem, a entrega das taça~ 
c medalhas aos gremlos c jogaelo
Tes campeõ~s c viee-campeücs tta 
1933: 

Antes do acto, que foi assi3t!
do por innumeras pessoas reall
zou-se um torneio preparut'.orto, 
brilhantemente levantado pel<'t 
Audax. 

Além do d.1·. Oscar Marharlo. 
presidente da A~mA. e .do repre
sentando uo Centro ·Alberto Tor
res, estiveram presente;; ou! r as 
figuras de destaque em nosso.'! 
meios esportivos. 

O presidente da Liga, sr . .T!!lto 
de Figueiredo, com o ca lor rb su~ 
palavra proferiu um !)ri]h:mte 
discurso no acto da entre~;·a 10S' 
referidos gre mios que foram as· 
sim distribuídos: Ao Recr0io de 
São Domingos e seus jogadores 
elos 1 • e 2" quadros; ao :\Iet:·a!Jl:t , 
e defensores da'S suas 3• e 4• t~u·. 

mas, vice-campeões, ao<;. ~rem i o~ 
Rio HtlanJCO, Santos e ReeTI'io.o. 
t•, 2•, 3• e 4• respectivamenle. 

Falaram ainda na soleuu1daLle 
os Sl'R. Moysés de Carvalh ~), pre
sidenté do Audax rer.enteruenr.o 
filiado á Liga e o acauomir:o 
Geraldo Bezena~ em nome elos 
campeões . 
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K\.0 
Tran.;;coneu, hontem. 0 anni

versario na1ulicio do jovem Geral
do B"~E'l'l'<l de l\Ienet:.e&, nadador 
cln q. R. G ragoa tá, que foi aJ•;o 
ri.e grande manifestação de apre
~o Jlcr parte d'e seu.s amiguinhos. 

Geraldo. que já possue diven.as 
vidor;a,: de nata~ã:o em sua c~9.s
::e, poi~ pertence á turma de in
fan1i:; fortes, promette seJ' uma 
rla~ ru.ai . .; brilhautes figuta~ da 
n~ ta<;ão nacional. 

Foi, poi:>. me!'êcíãa a hom'-'I:a
Dl'estacla _ ao_ fhturo~ua.&:l... U 
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O ~fS T .A D() - r on1 in c• o. 19 
··- ---- -

~~ L~~tm flumi1m~~~. ~~ t~Wij~~ J~ri~iL~ 
Decorreu bnlhantemcnte a ~essão de sexta .. feira 

•Como notkiamos, o C. F. de· Terminada esta parte, como e~ 
Es cudo~> ~uridh;os realizou, sexta_] ti\·esse inseripto para. uprcsontu 
1Cl.ra ultnna, mais uma a as sua::; 1 um trabalho, o ~r. G,.eralcl o I;p;,err: 
ai~lll•a.d~s e atrahentes reuniues• passa a l)rcsidcneia ao sC'cret:u·,o. 
scrent11lcas. . 1 academico Ame rico Luz! o ele O li 

Iniciados os trabalhos, foi pelo veira. Após algumas palavras, o 
vresidente substituto, acade1mco estudante Geraldo Bezerra !e o 
Geraldo Ee;r,erra rle Menezes. dada. seu trabalho d::l. combate ú.> <lon
a palavra ao academico Ignacio 

1 
trinas da cvoluç'io mater;nLll~a. 

pezc~Ta que, numa oraç:tio vasadd I :::enclo, muito apvlandido. 
em l.mguagem el~quente e formo- Depoi" ele se terem f eit 0 ouvir 
t~a,. fez a t~audaçao aos novos as- 1 bcllis~il,la~ palavras prof<'l'iLl:Js 
.:;o~atlos · . . : po1· Amerir·o de Oli\·eira au <;e.xar 

· ~n a6radec1meuto, falou o aca- ) a cacleil a pre~itlenci::tl 0 sr. prc
dcnnco H~go Dazin de ~.!ello · quP., si dente sub~;t:tuto dú ~ palayra ur 
C;O\ bo~lo unproviso, di~se do s eu! ucademico :i\Iacario ele LcmcH Pi
t;uthuswsmo ao entrar 1)~1·a o "011 l 
, r · " '-' - j can·~o que, num copJenllido ct:scnr-
L 

0
r: . , J ~'o sobre· .t patrlotica art1la cfto qne 
~np I f" :tJ . ~ l ... n '1 r ('\ . n1 0 _ - " - · '· . 

."t , í ·· ·~· , .. · ra er · ·, u ('. 1<'. t1c Eti!i.tàos jul'idt ros Yc,;11 
1111 ~0 1-tl): l'.!aeJ:J,c~o. que, em m:.-, c~osenYoln'ndo no qne ãiz re:;pc'tc 
~!uflc~ o~~<:a~ ,fe;1citon a cl1rc~to-J ao;: sentimrntc1- <·n<•·os da. mocirl:l-
1 ~a pdo ,rana•o fun a que se Jcs- de acad.cmka brasileira, poz em 
una aquella c:.u:a ?e e;;tndos. clP:;taqnc a sua p;·ofunda illustra-

Agracleccn r~o o d1~curso de roce-~ -
!l<;ilo falou, a ln:la, o unh·cr~;ltario I r;:.w ·. . 
'\lunir Abdall~~ ne:aye!, cnj.o dis-1 F1zcrnn.1, ::uncl<J, u~o da p:11J-
cnrso não só sob 0 ponto de vista vra os JJnlhant•J . .; acadc~lco:; 1~·. 
!lLuui'io, como sob 0 ponto de vis- ThoE: :;z Got:li?S e Joaqmm S:J1ü.· 
ta juridico-scdal, servi~. 80 m cln-1 nh:t :::-<oU o quo .s6 houve.r:llu com 
''ida, p:J.ra mais uma demon.<ra-' gra·1clo eloquencw c crudl\;ão. 
:i.io do seu formoso talento 0 pu.! Encerrada a sc~são, o sr. prrsi

j .. mte cultura. . rlente, dirigin palaYras de agrade-
O ""n~creuc·ista da noite f0i o! .cimento á :;clecta as~istencia, cou

academico Jou::tha'l Pin"utcl. i vidando-'a a ansisti1· na proxima 
fl!s.·orrendo sobre ·o Direito em j quinta-feira, 23 do corrente, llo 
f.:~ce da Educação 1\:~cional" o j 0 -. Salfto Nobre ua Faculd<tde de Di
'"m cultor do dirt'ito cucar0 u 0 Jre.ito do Nictf'eroy, ~ conrcr0ncia 
prohlema. no que re~peita, prlnci-t rnw, sob o patroelmo do Centro, 
palmente ao descaso dos n 03508 1 far:í. o dr. H"i'mes Litna, illustr<• 
homens de governo pela cuucação. prnfe~sor da Univrsld:tde do Ilio d,~ 
do povo brasileiro, examiunudo-o [ ,l::nc-íro, sobro "Um conceito d<J' 
com esmero e remarcada erudição. 1 Philo>0!1h ia", communlcando, on
Commentou seu ti·alJalllo, o ac:J.de-; tro&im. que está a cargo elo clist:u
'llico Paulo de Faria que, com; elo e br'lhante collega Carlos Br::t
:tbund:mcia ce conccitf's expcndeu l r.il de Arau jo o discurso de rece
theorias sobro o assumpto, num: p-;ã.o ao eminente jmisconsulto. 
'lisrurso onde mais uma vez eYi-l Como de costume, todos de pé, 
ílrmciou ser um orador elegante,' co"!l um YiYa ao Brasil, !oi enccr-
ncndcraclo e muito ardoroso. ~ racla a sessi:o. 


