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HORÁCIO PACHECO NA 
PRESIDÊNCIA. DA ANL 

O Prof. Horãcio Pacheco su
cedeu ao medico Silvio Lago na 
presidência da Academia N i te
roiense de Letras, em solenida
de que contou com exposição do 
acadêmico e Deputado Dayl de Al 
meida sobre Euclides da Cunha~ 
A festa, realizada no amplo au
ditório da Rua Padre Anchieta, 
reuniu expressivas figuras do 
mundo intelectual, social e po
litico de Niterõi, atingindo o 
seu ponto mãximo por ocasião da 
conferência de Dayl de Almeida, 
e dos discursos de Horãcio Pa
checo e Silvio Lago, este des_pe 
dindo-se da presidência, apos 
proficua admínistr~ção. 

Realizada sob promoção do 
SESC, Conselho Estadual de Cul
tura, Instituto Niteroiense de 
Desenvolvimento Cultural e Aca
demia Fluminense de Letras, a 
cerimônia proporcionou tambem a 
posse dos demais membros da di
retoria da ANL, assim constitui 
da: Presidente - Horãcio Pache 
co; Vice-Presidente - Rubem FaT 
cão; lQ Secretãrio- Jose Nae~ 
gele; 2Q Secretãrio - Desembar
gador Guaracy Souto Mayor; !9 
Tesoureiro -Maria da Conceiçao 
Pires de Melo; 29 Tesoureiro -
General Mario Barr~to França; e 
Bibliotecãrio- Elio Monerat So 
lon de Pontes. 

PRESENÇAS 
Entre os que prestigiaram a 

noite de cultura, anotamos: Pe
reira de Assunção, do Cenãculo 
Fluminense de H i stõri a e Letras; 
Fernando Barata, Secretãrio de 
Educação da Guanabara; Latour 
Arueira; Luis Antonio Pimentel; 
Jacy Pacheco; Irmão Amadeu; J1i.
nistro Geraldo Bezerra de Mene 
zes, Presidente da Academia· Fl u
minense de Letras; Juvenille Pe 
reira; Desembargador Abeylard 
Pereira Gomes; Albertina Fortu
na de Barros, da Academia Flumi 
nense de Letras; jornalista N~ 
brega de Siqueira, que represen 
tou o Sr. Governador Raimundo 
Padilha; General Ribamar Maciel 
Campos, Presidente do CESOFAN; 
O. Antonio de Morais Junior, Ar 
cebispo de Niterõi; Leir MoraeS, 
Diretor da Divulgação da AFI;Sã 
vio Soares de Souza; jornalista 
Carlos Ruas; Celso Furtado de 
Mendonça; e Paulo de Almeida 
Campos, do Conselho Estadual de 
Cultura. 

DISCURSOS 
Numa homenagem ao Prof. Ho

rãcio Pacheco, por sua investi
dura na Presidência da Academia 
Niteroiense de Letras, publica
mos, a s·eguir, na integra, o seu 
discurso de posse. 

"Conta Josuê Montelo - lem
bro-lhe aqui os flagrantes ma-· 
chadianos - que, ao assumir a 
chefia do Ministério da ViaçãoJ 
prestou Miguel Calmon, no dis-

~---------~----------
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curso de posse, uma homenagem ao 
grande romancista. Tê-lo-ia co
mo um dos seus auxiliares ime
diatos e dele esperava, confor
me afirmou,o orientasse com sua 
experiência e o seu saber . 

Dias depois,encontrou-se M~ 
chado com Af~~nio Pe i xoto, ami
go e conterrâneo do novo Minis
tro. E após lembrar as pala
vras do discurso, indagou, an
sioso, se Mi guel Calmon era da
do a ironias. 

- De modo algum - respondeu 
Afrânio. 

E Machado de Assis, pensati 
vo: 

Então ... nao compreendo. 

De igual maneira, minhas Se 
nhoras e meus Senhores, porque 
conheço bem o caráter inteiriço, 
aves so a ironias, de Guaracy de 
Albuque r que Souto Maior,Lyad de 
Alme i da e Dulcydides de Toledo 
Piza , aos quai s devo, afinal, 
este lugar e honra- porque os 
conheço bem, também não compreen 
do . Prêmio ã velhice, como Õ 
supÔs ainda o autor de Brâs 
Cubas nas palavras de instala
ção de nossa maior Academia? Ou 
o amável desfecho duma conjura
ção de letras que teve, ã sua 
vez, desembargador-inconfidente 
e advogado-fazendeiro? Não sei. 
Sei que vos estou profundamente 
agradecido. E se encontrastes 
em mim, entre os salvados de in 
cêndio, alguma faculdade de a~ 
glutinar e o sentimento e a fran 
queza da admiração, que realmen 
te me pertencem, dou-me por imen 
samente honrado. O tamanho da 

honra faz-me ate esquecer a eve.!!. 
tualidade de restriçÕes, justas 
embora, como as que opÔs Eucli
des, com exatidão maliciosa, ao 
estilo de Valentim Magalhães (um 
"ajuntamento ilícito de verbos, 
substantivos e adjetivos"), re
conhecendo, todavia, no homem, 
"um caráter varonil blindado de 
uma jovialidade heróica". DifÍ
cil, afinal, como vedes, abs
trair dos seus escritos-ou jul 
gamento destes - a humanidade dÕ 
escritor. A humanidade que sal 
vou a Valentim Magalhães. E que 
eu nem sei se me sal v a neste po.!!. 
to. 

No discurso inaugural de 
nossa Entidade-açu, a Brasilei
ra, salientou Joaquim Nabuco 
que a homens de Letras que se 
prestam a formar uma Academia, 
não se pode pedir fê; só se de
ve esperar deles a boa-fê. E 
acrescentou: ''A questão ê se 
ela bastará para garantir a es
tabilidade de uma companhia ex
posta como esta a tantas causas 
de desânimo, de dispersão e de 
indiferentismo". 

Com efeito, a primeira ob
servação a colocar é a da efeme 
ridade das instituiçÕes de Le~ 
tras. A primogêni ta de nossas 
academias, por exemplo, a Era
sÍlica dos Esquecidos, de 1724, 
criação do futuro Conde de Sa
bugosa, teve apenas um ano de 
existência. A Academia dos Fe
lizes, que é de 1736, não alcan 
çou maior fÔlego. A dos Sele
tos, mal nascida por uma inten
ção até de engrossamento, mor
reu de gongorismo laudatório a 

P/3· b!-{; lf 
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Gomes Freire de Andrade. A Bra
silica dos Renascidos parece que 
revelou a mais curta das renas
cenças no século. Não teve me
lhor destino a Arcádia Ultrama
rina, de 1779; nem a Sociedade 
Literária do Rio de Janeiro, pou 
co depois: fechou-a o Conde de 
Rezende, suspeitoso de que hou
vesse macucos de outra ordem no 
embornal de suas - já mofinas -
Letras. 

SaÚde, tem-na, e certo, co~ 
trariando a regra, a Academia 
Brasileira de Letras, e já se 
vão pintando de cãs a Paulista, 
a Maranhense, a da Bahia, a Mi
neira, a Pernambucana, a Flumi
nense. Mas nenhuma conseguiu 
escapar a instantes de crise, 
dissensÕezinha.s, colapsos, ce
ticismos gerais e particulares. 
Não teve a Fluminense, por mais 
perto, -não teve ela de enfren 
tar, de inicio, ate uma alergia 
positivista? O sarampo, a co
queluche, a caxumba - conclui-
reis por mim - nao sao apenas 
males humanos. Acentuarão, por 
sua vez, os maldizentes,que es
ta nossa Academia Niteroiense 
passou por um transe catalético 
(quantos anos?) e marcou-se do 
signo de nossas primeiras agre
miaçÕes do gênero: fez-se dos Es 
quecidos, dos Felizes e dos se= 
letos. Agora será dos Renasci
dos. Renascida a um beijo de 
1 uz de Guar acy de A 1 b u que r que 
Souto Maior e de Silvio Lago, es 
ses milagreiros. Que o milagre 
persista, eis nosso mais vivo 
empenho. Para que se apague de 
vez aquele signo de efemeridade 
e possamos, doutra parte, desem 

penhar o importante papel que 
efetivamente mos incumbe. Tem, 
por sinal, jornada certa que fa 
zer esta Açademia Ni te roi ense 
de Letras, unidade utilissima, 
acredito, na estrutura duma ci
dade que, perdendo a natureza 
de centro polÍtico, reúne todas 
as condiçÕes para ser um grande 
centro cultural como desejamos. 

Sob outro aspecto, original 
mente escolas filosÓficas (foi 
assim na Grécia antiga e assim 
se conservaram durante quase um 
milênio), as academias, se per
deram o timbre socrático ou pla 
tônico de suas origens, conser~ 
varam, feitas Casas de Letras, 
o propósito de defesa da tradi
ção, preservando sistemas e es
quemas contra os quais arreme
tem, em marradas salubêrrimas, 
os novos de todos os tempos. 

Essa defesa da tradição ê, 
a meu ver, o principal papel das 
Academias. Disseram-no, aliás . 
limpidamente, Machado de Assi; 
e Nabuco: "Conservar na federa 
ção política, a unidade literá= 

. " "N 'd -r1a ; asc1 o em uma epoca de 
transição, prefiro em tudo, em 
arte, polÍtica, religião, ligar 
-me ao passado, que ameaça ruí= 
n~, do que ao futuro que ainda 
nao tem forma". Disse-o riso-

nhamente Afrânio Peixoto: "As 
academias são o abrigo, o segu
ro de vida literário ... Insti
tuiçÕes de defesa mútua, contra 
o canibalismo natural das novas 
geraçÕes". "Felizmente,os seus 
inimigos de vinte anos, são aos 
trinta, candidatos, e aos qua
renta, acadêmicos .•. " 
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Na defesa da tradição, mas, 
ao mesmo passo,compreendendo os 
moços (o tempo é como o bicar
bonato: amolece as opiniÕes, fa 
zemo-nos condescendentes), va~ 
mos ajudan;!o a evolução, que não 
quer recuos, mas também não a
ceita precipitaçÕes. Ao quebra
-quebra dos vanguardistas, opo
mos, depois do conselh o, a polf. 
tica de costumes das Letras: A 
v e r dade é que , se uma ou outra 
vez, no s de ixamos seduzi r pelo 
can t o de s ere i a de e xperimenta
li s t a s e es t r uturalis tas, acab~ 
mos sempre c omo no process o e 
nas palavras de LÍgia Fagundes 
Teles: quando no s sentamos para 
escrever, na sol i dão e no silên 
cio, tudo quanto é fÓrmula, câl 
culo, modelos - tudo é posto de 
lado. Esquecemos. Estendemos 
nossas antenas e, como um inse
to subindo pelo âspero casco de 
uma árvore, fazemos nossa esco
lha e seguimos nosso caminho. É 
difÍcil. É duro. Mas jâ opta
mos. Carregamos conosco a ale
gria dessa opção. 

Por sinal que jâ nao vejo, 
hoje, tão abissal e irremediá
yel a discrepância entre van
guardistas e tradicionalistas, 
tão impossível o convívio entre 
as geraçÕes literárias. Já não 
serâ hoje tão e xata a imagem do 
autor de "Minha Formação", co
piando a Elisée Reclus: "Acima 
de sua grande queda o São Fran
cisco possui f o rmas particula
res de pei xes inteiramente di
versas das que vivem abai xo; o 
invencí ve 1 prec ipÍci o separou 
as duas faunas". Des confio da 
observação reclusiana. Hoj e , o 

São Francisco é outro. O peixe
-moço tem, ademais, o espÍrito 
de aventura, o gosto do desco
nhecido. E quem estaria da par 
te de cima? Quem da par!e de b~I 
xo? Se as novas geraçoes sao 
as que vivem abaixo da grande 
queda, elas sabem subir quais-
quer empeços saltam até ca
choeiras - ã época da desova. 

Se já não estivesse aqui a 
cometer despautérios de doutri
n a, eu adiantava, mais, que a 
nostalgia não é mero estado de 
espírito, mas está entre os ins 
t i ntos psicológicos, e é tão for 
te como a vis biolÓgica que 
faz subir os cardumes, tão vi
tal como a que orienta os pássa 
ros em seus regressos cÍclicos~ 
O livro de maior tiragem da Itá 
lia destes dias, por exemplo-; 
a promover quase que uma unani
midade nacional de críticos e 
leitores, é La Storia~ de Elza 
Morante. Obra estruturalmente 
clássica, sem concessoes ao era 
tico ou a denúncias sensaciona~ 
listas. Reabilita o romance de 
começo, meio e fim, e pÕe toda 
a Itália a lê-lo sofregamente. 
E aí estâ, diante de nós, esse 
admirável José Cândido de Car
valho: ao contato de suas mãos, 
o estilo rejuvenesce, e se ele 
hoje faz rir, em estremeçÕes, o 
Brasil do rosto mais fechado,fa 
rã igualmente rir a nossos ne~ 
tos e bisnetos, deliciados no 
reencontro do que é imanente na 
criatura. Noutro gênero, afi
nal, Alberto Soffredini glosa 
o tema vicentino da Inês Perei
ra "Mais quero asno que me car
regue do que cavalo que me der-
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rube": e vê encher seu teatro. 

A conclusão, acaciana que 
seja, é a de que continuamos a 
ter os olhos de nossos avós, a 
fala de nossos avós, mas apren
demos a olhar, isto sim, sob ân 
gulos novos e à luz da contempo 
raneidade, a que da relevo aos 
flagrantes. O que importa é o ta 
lento de ver e, vendo-se desse 
jeito, o de dizer apaixonadame~ 
te o que aos outros escapa. Co
mo fez Elza Morante mostrando a 
alienação do mundo burguês. Ou 
como o intenta Soffredini em sua 
sátira às ima.gens fantasiosas 
que os meios de comunicação de 
massa vêm gerando na classe mé
dia brasileira. 

Como vedes, Senhoras e Senho
res, e voltando ao tema desta 
Academia Niteroiense de Letras, 
nosso principal artigo de fê 
depois do talento, obviamente -
ê a moderac: o. A moderaçao que 
era, em Letras, a f orça de Mir
tanstides de Toledo Piza; ~~ 
ê ainda o gênio de Bezerra de Me 
nezes; a brandura aliciadora de 
Si lvio Lago, por citar apenas 
presidentes que conheci ou que 
conheço mais de perto. A mode
ração que nos preservou até aqui 
e que e preciso conservar, con
dição de nossa sobrevivência, e 
que eu imagino - se me permitis 
uma concepção de biologia do 
tempo - uma espécie de sangue 
sem os ardores da longevidade. 
Tal qual o superior do conven
to lamista de Shangri-lâ (estou 
em plena nostalgia dos anos 30, 
no "Horizonte Perdido",de James 
Hilton), "preconizamos a virtu
de de evitar excessos de toda 

sorte, incluindo, com perdão do 
paradoxo, o prÓprio excesso da 
virtude: "governamos com mode
rado rigor e nos satisfazemos, 
em troca, com uma obediência mo 
derada". 

Assim que, por falar modera 
damente, como convêm, não vou 
aqui fazer ordenaçÕes programá
ticas, na boa tradição alias dos 
presidentes da Academia; nem de 
senvolver analises conjunturais 
para querer provar, como Corçã~ 
que o mundo moderno sofre de des 
carrilamento terrível operadÕ 
na Civilização cristã nos se
culos XIV e XV. 

Nada de excessos, em suma. 
Baste-nos, no capitulo, a exag~ 
ração da indulgência, que esta, 
é muito nossa: a desbordante in 
dulgência com que, por exemplo~ 
me ouvistes até aqui sem rece
ber quase nada em troca. Teria 
valido a pena? 

Acredito que s~m. Um de nos 
sos mais lépidos colunistas,que 
sabe misturar ciência da comuni 
cação com instantes de boa lite 
ratura, estabelecia, hâ pouco~ 
a diferença entre o realismo,sen 
tido apurado da realidade dit~ 
objetiva, e o a que chamou rea
litismo, ou seja, a hipertrofia 
do realismo, por extensão,do de 
sejo natural de segurança. O su 
jeito realitista não sai de ca= 
sa - para nao ser atrope 1 ad o 
nunca; se saísse, não buscaria 
a sombra duma arvore, que estas 
podem atrair descargas elétri
cas; não ama, pelo receio de e
ventual infidelidade do objeto 
amado . Em síntese, faz-se infe 

----~-----------·J I 
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liz, por não querer tentar, com 
risco, todas as felicidades po~ 

4' • 

s~ve~s. 

De igual sorte, Ô meus ami 
gos, não tivésseis corrido o ris 
co de ouvir-me, não teríeis al~ 
cançado, como ireis alcançar, 
agora, a graça de dois altos prê 
mias: a presença honrosíssima 
de Jose Cândido de Carvalho e a 
palavra luzidÍssima de Dayl de 
Almeida, numa nova interpreta
ção de Euclides da Cunha. 

Na velha Roma, à chegada de 
algum rei estrangeiro, era tra
dição estender à plebe a alegria 
dos patrícios. Havia distribui 
ção de trigo, não raro 1 a r g as 
dádivas de vinho. Com o que os 
imperadores se sentiam seguros, 
e a plebe feliz. 

Hoje, diversamente, os visi 
tantes ilustres (não sei bem se 
poderei chamar visitante ao nos 

so Dayl de Almeida), os visitan ... . ...,... 
tes e que nos trazem tr~go e v~ 
nho: trigo,substância das subs 
tâncias e alma fecundizante das 
idéias deles, os homenageados 
desta noite, cada qual na sua 
área e no seu gênero, na polÍti 
ca e nas letras, ate na políti~ 
ca das letras, se o preferirde~ 
alegres vindimadores de coisas 
tão leves, e iridescentes,e bor 
bulhantes, que nos da vontade de 
bebê-los todos num grande copo 
de cristal antigo, degustando
-lhe ao vinho novo o sabor de 
velhice e a alegria a rir-lhe 
na cor e no perfume. 

Vamos homenagear a Jose Cân 
dido. Vamos ouvir a Dayl de Al 
meida. Dois altos prêmios, al= 
tos e justos prêmios,afinal, pa 
ra quem como vôs, Senhores, sou 
be arriscar, no jogo difícil, a 
cartada destes momentos f e 1 i
zes". 

Técnicos que participaram da 11 11 Semana do 
Idoso .. , recentemente realizada em São Paulo pe
lo Serviço Social do Comercio, alertaram para o 
aumento da incidência de problemas geriãtricos 
nos brasileiros, a partir dos 35 anos, e pedi
ram a criação do Instituto de Geriatria, Geron
tologia e Assistência aos Idosos. A idéia da 
criação da entidade encontra no presidente da 
Associação Paulista de Geriatria e Gerontologia, 
Dr. Tussik Mattar, um de seus maiores defenso
res. 

0/J-t.!-(6 



TENDA 
ÃKABE 

l) f-G.v.., v.-s;u • -... 

6/~/"13 

li 0 0 HINO 
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ACADEMIA NITEROIENSE 
Os trabalhos desenvolvidos por um grupo de 

in te 1 e c tu ais e abnegados, tendo à frente. 
entre outros, os ilustres patrícios drs. Guaracy 
Souto Mayor, Geraldo Bezerra de Menezes e Sil
vio Lago, lograram êxito. A velha arcãd1a, que 
tantas horas de encantamento propiciou aos aman
tes das belas letras em nossa capital, dentro em 
pouco estará novamente em franca e útil ativi
dade. 

1\&ls já começou criando polêmica. Para o mt
~o Bezerra e o desembargador Guaracy, êltle 
são católicos, a niteroiense ressuscitou: para o dr. 
Lago, que é, além de homem de ciência, pediatra 
emérito, neurologista acatada <' Pspfrita convict{l, 
a Academia reeneamou ... 

Para dirimir a pendenga, a nossa reportagem 
e.peeialiMda nl ouvir o ex-padre, escritor Carlos 
A.aoliDl, e o jurista e poeta Islmbrado Peixoto, 
ambas deettleadas firmoas da Academia CamplSta 
tle I..teWa6 . 
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, Sob- a presldên<!a do acadê- ~,.,...,....,.. 
mico Géra o Beze:rra en~ 
zes ·~teve r~qnida, na quarta-

~
-relra última, a Acad'eniia N:te
rolense de ~trá.cr,.tendq comlla
recJdo ~:ãnde número ·«e ~ê
mfcos, ~ntr~ Os' qnats- anoia.inôs 
QS snr. Ruben.s Falcão. 'rolado 
flza~ Ram:on Al~nso, 16!erson 
.&vila,' Luiz Palm!er, HoráCio 
~~ohéeo, Mona. Jo~ de Barros 
1Uch'Oa; Marcos ~mlr Madeira, 
Vasé'oncefoa oTires, Dayl de Al
me'da.e Silvio Lago. · • 
. Da orde~v·(io· dia constou . a 
ex~slç!o dà situa.cão da-Secte-

. tarta e da .Tesouraria. Por pro
posta do Pr~sldente, os acadê
m '<'.OS aprovaram a reeepçã.o 
dos srs. Ramon Aloneo- e Dayl 
d~ Almeida,. devendo ser sauda
dos, respP.Ct!vamente, pelos aca
d~mlcos Marcos ·Almir Madeira' 
e A ri dto Martins. A potl8e do.'! 

·novo& pares foi marcada para a 
última terça-feira dos meses de 
O~tubro e Navembro • .t, .• ·• · 

A Academia aprovou um vot'o 
de pesar pelo falecimento do sr. 
RÍll Guimarães de Alme'da 
bre. cuja nersonalidade fàlou o 
sr. ·Lll!$ Palmier, qu$ • 'propôs_, 

, :,ta~bé~ ~~·ré~trads! ;e~ 

.· -~ . 
. . - ~~ ~ ' .· 

. Mo .... Barrot~ U"l!.&a " 

át& <f.Jt\bi~o ,· d~ ~~st.!tuição ~-ela/ t 
.b;lv~dura ~e 'Gerrildo - Bezér- · 
ta ~.Menezes no .elevado cá.r. 
fl:o .de Pres!denté do -Tribunat· , 
Superior do Trabalho; órgão .l 1 
supremo da Magistratura Tra· ~ · 
b~hb~. . 

Propôs o sr. Toledo Plza 3 
que em cada seS6ão da Acade. 
m!a um de seus. membros pro- ' · 
ferisse uma conferência sObre I 
tema --cultural, o que foi apro·( ' 
vado. . ' 

O ac.adêm1co Rubens. Falt'.áo 
congratulou-se com o sr. Paula t c\ 
Aqulle-Q .pelo ·êxito obtido com ~ 
;, cP~lfo~ . .,4,e. 1 &,e.,ll .. t\It~m.o:.. U"l ~ 
~o. ~ .'!Outono., q ue-.vat- Pll!san-
do"- tendo, em seguida, 0 sr. 
Luiz Palmier paRBado âl! mãos 
do b!bliotecãrio dez livros .otere-·r 
!''dos nelos autores á. Academia. 
São êles: - "Um Homem na i 
Mult\dão", rl., K}eber de Sã Car· f 

1 
valho e "O Muntcfn!~ de R!Q 

1 Ronlto", do prot. Roberto dos'' 
Sanf;os. · . 

Encerrada esta parte reser
vada ao eltJlE>d!ente, o...Prrs. <'a i 
.Ac,ademJa, Geraldp -Jlezerrá . de! 

, M'~~es, ri eu . a palan:a a :Mõns. 
Joa~ - de Barros UchOa, que pror 
feriu uma brilhante conterên~. 
Ma ~<1\bre a educação nos _Esta-
dos .Unidos . demoraridJo.--se .no .e,. 
xame de va.Sto 'informe estatí 
t!co, em t~no. do qual t~u· tn• 
tél'gEmtes e profundos· eomEDt~ 

1 rios. .. . ' " . J • ... i -. ,. r . 
. . - '· • I 

. Sua palestra, yivlp~-e~ a-
,PlalJd!da pelo sefeto 1il'ifdltórto , 
a~du _l!m. etc~· novQ :rf.a vida. ·Cl~ 
~!\ilmil' · I'(ttli ~e.1~C!I . · ~ 

4i:&s -r. dfsse · ae.•. ~. ente" 
·,.__·. A palestra ~idéiJl!ca • .as ' ! 
sessões ord'P-Arlal!'. · · · · 

. , A -l!!egll"'r • to esc.'Olhldo o 0 ra.' 
ãPr do próxl ês. 'A ~c 
If;ê; recaiu ~<ôb r. Luiz P.' 
m.f~r. cul-tura }gál' a · 
co i!o ·E!!tado do Rio. ora.r'or -'itrF 
raros re::ursos ' e um dM maf!l 
dinAm!co_s entusiastas da. Acade~ 
;n3a Ntte <>nse de LiltrasA 
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·-': ~t.ITÉiiATURít - .. ' ~ : 
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A A.eademla Nlterolen•e ,cJe Le: 
tras, em eolnboraçllo eom O Es:. 
TA.DO, farll dlvialgar, atrav~s do o-:,. 
uosMo suplem~n-ta· · literário," a vt. 
da ··e obras de flnmlneen•e• llu•
t:rea. Eall ·talelft UTa- partiu do u: . 
Geraldo Beaerra de. lf~neaé:~~, pre• • 
•l<Jeute . dn preattalosa aaremta." , 

. çlo llterArla · · 

~i)~-~- - ~--~ 
· .· v~i~g J.. r ;k -lff,t-

• • .. - .. ~ ~ • ..... • ~ •.:o. 
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