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Cer t -. vez e:·~ u1:-.a esc ·ü1. te Delas Artes u;: f!. ru· 1e rrn-
A 

fess •rcs 1::.rccoveu un c .. 1ClU' S cr.: que seri1 c fl_~fcrL. 1l,.. r~- ·' ••• - t:: ...... Q 

levade valer· ae 1.r tist a que r:elhcr tr \b1.lho (e tela urresent:ii.sse,r_ç_ 
A A 

present~:1d~ a. )ers ell.:õ~.lido.de hur:.,.1..1:ii. e que esse tr :lb;>.lhc Í '"' SSe c o.:l)l .... 

t a.rl per ~ li::.ü tac~issL. 
, 

nu:··,cr rl.o tr 1.ÇCS r r;.{fiC '"' S. 

standc ·est :.beleci ~:zo. s a s c ··a(c iç; c s do c :. ::..cu.rso - tr"-.ç;.. s 

li. e ir os sif:nific.1.·1do ~- pess:>a hlr ~~-·1~ - v {rios c ~•lC ('rrc·ltes se fiz~ 

ro.n re11rescntar ·:e l e s seus cxtracrc1,in~.rif's tr ...,.lxühos . artísticc s. 

No fia du julga~e~t ~ , ~s s~l - c s (a esc~la, c 

repleto c1e c~nvil'.o.r:1~ s, aGuitrc.1;;~.va1.~ a c'1cra.c1;;. da c -·.·.iss~ ., jr.l tr:ii.dora . 

~.1/'~:i!'"'ó. 

"~ 
Depois de ~lcuns i ·1st ;, lte s üe es1~er ~ ;;ute lA S : ·.tü tas .te-

l as exposta s, eis que StU'c;er:! os j u izes - n-::t~vcis ar tist :1.s t1c clev~ 

1 v;;.,lor. 

S5.o des c .,bert ·. s '.Ü~u· ·.as tel:J.s, .':::l.is ')ntr ::':.s e outr1.s :Juj. 
- ......_cv/ 

t 1s de l~s for~u1 expt"St 'ls e a c · ... ~.iss o.• c lti'lll..~N'lV:'erc errer as r.~.l"'-

rias da Ft:~.cul'1t1e :Jure c ~...1.::.o a inc1a insatisfeitá" .• 

P:tr ~ i .--,_lte . • '-~e u:·:a (1a s tel~s. Era un r.r:J.fic 

e;·~ que rtista ~-:-rocur~.va apresentar a :::-;ess-..-a hu· ana pelas . :~ ... s = 

trab\lh .. . 

'--·. H·.1iS ~ i;;:1te J ~etê:·1-se nov:J.~-:~nte . , t S JUlZeS ,1.'1 C utr~. k 

la el·: que ~ tlrtist ~. r-rcctU'õJ.Vo. c:x: ·ress O?.r ~~e sn oot ht::-.aao. r U'lS tr_ 

ços que sir;:lific:.tvo.:·.~ os l;;Íl:i "' s e a b;ca = pal avr ..... 

c 1ti 1u-,, Í:l(".. ... , . c r= :iss~ sn t~r n f e 11~r r>. ~~· lte u-

i:~. tel~ que se ~.:es c err ~~ .'\ cobertlU'a . Era a::.::ea~ s u;·~ tr.::çn . HÔl 

~ rtist · .• r:·r ocur ou cx}.:ressar a fr , :1te hu::~:1a e, ·1-, c .. 1:1t { 1fer , 

._rera :".iscrcta:·.e 1te o. ;}al avra : J.eaS<:'.. •. cnt ... . 

~~,..ss 

St 1.V 

Reo.L·.'-'~1t7 é 

.11:, :ana . 

A • . :..,r e .. l t· . 

c~l.S :?.:.:ent l."' .. ,,._r·f'cl· ..... ] e~" T. ,..e .~ "'::; • .:::> - - V•. A_- !o..ltJ-..., 

ser~ 
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O l ,.. t ,. , . f •t ' . 
1~i.;:cn, esse ser ex ra~~rcll:;tr lt", ·-l ·o a u:~.r:er1 c se-

-~~lhança lle Deus, :::1o c utr • 1~c se rc:.•resc 1tario. se 1~e T~!la :-..:ds 

perfoit~ ~~terializag~ ·Uvin(.-.c1e . 
,., 

Hanuel ce Hace_:.:.., fal~ndo s .. bre • pens a?~ento , se ex-

)rC!ssar~ cort~ vez: 11Assi.l c ... ;,.. e ~:or fur.:e é a ex~irossao da flor, • 

pon.s .J.: ~e·1 t 
, 
e ~;cr fu::.~e c.: ~ . t OSlJlrl " 
Fult on Schcen, un c.:.os r:a is n táveis fil-ls ~f"s ·1os te .. -

:i_JCS preseates , '1fir. :a que aquilo que h~r-:er.'! ~Je.1s:t ne í ·1tir.:o ela sua 

1 
, , . . 

a !:a e Q sua nr~prla l ;:a!!e ... . 

t , sabo~clo dessa vcr~a~e ~acistral, e1sincu r :J.:1de & 

l)?stclo S . Paule : 11Tu, , 1 " • t ~ oue e v cr cacelr s , U(' que é v e lC!rável, tu-

que é jus t e , tuc~e que é ) Ur tui'! , , 1 t 1 , c;_ue e ;l::'!ó:l.Ve , m.o que c .:~e 

boa f a:.1. , se há algm:a virtuc:.e e se há ~l~tu1 louv C~r, seja isse que 

ocu~--:e cs vnssc-s ~ Cl1S~ne~1t G s .•• " 

Se 1t1 rensa: .0.:.1 t e b:lse t1a : :o ss ~a hn:l:A.n.a ·seria pois 

Útil plas {-lo c eu virtude s e nt. bres i de·üs. 

Tuc1o 1ue h~: ,er·, r r oduz r es c."' even ~.J) ~ f:üaat1o ~)rati 

ca 1.3.o; reflete J. S car a cterística s ~:.u sua :;_;ers ' '1;l.lidado. 

* * * 
.!Jista:'l·S ~.iante ce n:·::~, :"'crS illlO.lic1.ac1e CfllOJ pel~. l1t"'breza 

c1e seu c aráter, be11c~ade de seu cero.ção, C3.l aci '.:.~:e cul ttu•al; bo1.1 1-

1 erio:t s ervir , . ' .e para ... l t:na a cic:. e brasileir~: j~ ~ carn 1 0. CP.l 

tur'l. ccr a l - c ~rro '!o stre u :·!ac:istr :ac:.e , já n canpe c~a ci ~a(::.l·1ia -

c o~!ID ól''Í'""~ , ~ ; attriot a e chefe de f~J~Ília . 

O sou retr ..,. t o noral :::.ui beD. ao fÍsic e '1ir.!üfic a . 

Nrs • • .l.ire: !es c~r ~iscí~ulos seus ~uc s ~~os. 

* * * 
Dia.1te do cme ten sido Ger ~lc.:~ Bczerr ::>. "le Heaezes, -~~ 

t~: .. -se perj_-:'lex' s os s eus , . ~ 1 .. lSCliU ~S, seus c -~ratriot 1. s c seus uni-

s e cxcla!!an: C'7.>:·:o l1,c:"e u:~ h~!::cn ,eo t;o curto c sr.aço (~e te .~. •. e 

se 1·r e j c t nr ~-ele ':w1:::e cultur tõl.l, S "Ció'.l C "'C'lÍtice - ' ~e ;:'.J.ne ir:.1. tã 
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'1('1t:Ível, s~ 
A ~ • 

f~sse .1. sua nf'lbrez~ de ~s~11r1 te-, elev::u.: v~lor -1:.1.. 

ral, cultural e ci-Jc.ltÍfic.,? 
A 

Dele fa.l ou e:!':l 1951 a 11 Gazet'l. C : :erci~.l" tl.e Juiz (1 e F ... -

r a : 11 t>e seu l)ai vivesse .pr,der-se-ia er~ulh.1.r elo filhe ~ile!te, ::.ci~ 

que lhe her,1cu a ré cr ist~, firn~za d• car~ter, culto da honr.a 
/ 

~ A 

~ez, e C~~to ljela CUltura e OS i:J.teresses :;_;cl9S t ~rneioS c.1~ inteli 

. ê.1cia. 11 • •• 11 eleveu a Justiça c.~ Trabalho até à 2ltura ince. ~un ce 

seu :1Ível nornl e~:1~:restaml.o-lhe • vicor q_uase her ;ico de seu e:ltu-

siasLe , brilho de sua c .. ltura, 

n,i., se c ontent ttu c ,,. 

~ • • A • fi cu..11.ho Cél su~ 1ntelu:e:-;.c1a. 

elev~"~a :'r,jeçãe que teve e .. 

' t . ~ua pa r1~, ati·1.r:iu t ~u:bé estr :>.:ureir e c as suas ~acistrais 

bras, n~:~sso nui c~isti·ü :: h•x•cn::u::c:;>.t~v. 

Cr::le !')refeSSQr r1e Hist~ri;~. " .e Br<'.sil ;- P..-rtucues ;' SQci_ 

lo:- ia.,- Hist,)r ia t~:l C iviliz~çÕ.e: Bezerra ,;e 1·fenezes te1~ S~(~O !'!ais qt:e 

f . . . l ~ . , t , . 1 ' . e lCle'YGe, .J..C J:tr;.1n1<.1..n(,~ 1nm~er J.S 1:.r::·.:as en varl !" S c r l.. .... 1os c.~e nos-

sa ci(ac.~e, c or~o se.H~tt: Bi tte·1c ~urt Silva; Esc r la Técnic;~. cl.e c ... nér-

cie l·b.rti::t Af•.nso e ("Utr ... s insti tut -> s cul tur ~'.i s. 

Pr e fess er "e Dir e it Trabo.lho C.a Facul<~;>.c1e de Direi 

t e ~a lli1iversi~kde Cat,lica ~o Ri e Janeir • . 

F ... i, lesC:,e 1954, c ... ntro.t;>.tl_o professor 1.e Direite I:1.:U§. 

tria l e Le ~isl~çie de Trabalho da F;~.cul2aJe fe Direit .e H i teréiJ ~ 

~ , ataalne!1te; fostejad o cate.JráticeJ :)er brilhante c a.1curs• , .1a c"-

··~ir~ ele "Direi t e c1o Tr•balho" c1a Facul~~ade c1e Dir~it 

ell. quo ebteve -~ istinçãe eo. t;,1as as :;_:revas . 

.o Hiter~i, 

Teu siüo para!li 1fe c.l, e várias tur !.:....~ S ~e bacharel:l!.lt~., s 

1e v~ri es c ~lé r:i 3S o.e nessa cidatl.e , • q_ue bea atesta • qna:1to te 

sido esti:\a<le '1 ~ S seus ~lun-,s . 

Aut " r -:.1e v':rics )rojct"DS tra:1sf~r. eu lei e ;·1e1•-

br a de r ui tas c J. ~iss;:.es téc l.ice- ci~'1tÍficas e S.)Ci ~is, nosse i-

lustre :-:estre ten sido realy:cnte 111 tável ~1elo seu saber jur í li c ... , 

cultural, S';»Ci1.1 c hu:~:nit2ri.., , ~ l:u'.-1t:> para 

~içãe (:o tr:).bal11'J.'~or br;:.silcire . 

la~~ fraco ~~ cnn-
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Ten siU.o ::tcr!br o (~e vári ;~. s ass ociaç = ~ s cüntÍficas ou 

cultura is c .:!o t ar.~b Ó11 si~ . ~:er .br e (~O v ·1rit" S c ~:1~rcss •s cie·1t Í fi-

c os , c --~• I ·1stitut• Bra sile ir o t~e Dir eit o fo Traba lh• r.~ 

~. te:tbre e f etiv ... . 

qual 
, 
e 

S.)cio h <J:1orári, .-:1o L1sti tutQ de Dir e i t o S~ci 1.l (~ e S . 

Paul o . 

llcnbr o c orr c s )e11<~e~te l.e Sc:üa;lri:) üe Le r.isl~ ç1.e s ... -
ci~l cla Facul~ade de Direit a da ~1iversi2aie ~e S.P~1l • . 

He:·.~bre c err e s:t)•ndcnte i~ O Insti tu t e tle Dir e i t o f": o Tr.:1 

b:llh• t1a Facul~ade de CiÔ 1cias JurÍd icas e Saci 1.is J.a Uai ver si(1 . 
~c N~cioaal do Litoral - na Rep~blica Ar ~e~tina . 

Heubre c.1a Secic.::.at"Ie I:1tcra~.ci•na1 .. lo Direi t o Seci~l . 

Hcr.br e honorária '~a Associa çãQ Br asile ira cJ.e T
, . 
ecn];. 

c os cu Dir eit o Social. 

Nenbro ~~a Aca,le~·da Ni ter e iense €~e Letr~s o seu presi 

ente por clciçãe c reclciç~o (1.c 1945 a 1948 • 

l fenbr . a Acadc•:.tia Flu. ünc_'1Se C. c Letr a s e {.~n Ce::tis-

-sao 1 " -,e rcc,aça essa Aca .. ::e ~'tia. .a Revist_. 

p!)lis . 

ller.:bre c•rres)on:~c·1.to l1;,. Acale:·'.ia Ceare:1se de Letras. 

11ie::!bl,o c.~o Instituto Hist.)rico c Gcflr:ráfice de Petr"-

De L1stitute Hist~rice c Gc er·:r~fic o (1c Ser r:i:Je . 

Re r rese:1ta_1te de Brasil no Priltc iro C ~:1.1!rcsse l·Iuml.i:;~l 

·~e Ai)est ol aJ9 ·:os Lei r;os, en que se (l,cba teran =a s preble:-tas rela-

ciena!.:es con a 1~az s e cia l , r ealizada er ... Rena , ou set c:~!br o üe 1951, 

s cuc.~• ur.l c~e s seus ~Jresü.lentes. 

sua viela acad.ê.~ica f oi, assás , pree:...'!ii1e:1te . 

Presi•.:'.c·1.te Ce:1tro F1m:ü;.1ense t1~ Estu ~os Jur í ·,. icos 

~D 1934. 

Obtcv~ :':\ri•t.c ir o lu: ar .:1a ~:rova fia;tl (~ • conctu, so de 

rat~ria e·1tre a s a lun..,s t'1_3. Facul .. la~lo le Dir e i t e tl.e Ni terei e~1 15 

de novc:tbr .e 1935 . 
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A , 
Presü~ente '1 Cc:1tr caJc üce Evarist• '1a Vcil!a, r-

cão ofici o.1 ~as ~Ül111 St S 2esta Facul.~o.J.e . 

I :1t er:r ~u c chefiou a rc)resentação flu!"~i '1cnse ao Pri-

. ~eira c .,nrr es s e Jurí-~ice Uni ver si tárie Br o.silcir e r ealizaue c::1 S:JJ-

v~J.,r, cn 1936. 

Or .. dor Ofici..1. l <'.a Tur ::1.a ,"e Bach~ el.:tn_'., s Je 1936 -~.e s

t a Fa culd:ulc há vinte A.n.)S , :)~rt .. :nt .. . 

S?cio bcn.(L1ér i t o (I_ o Cc:1tr e AcaJ ê; li c e Evur ist !» cl.a Vei-

a , título conferi~• en sess~• s ~lcne realizada en 21 ~e ~utubr 

·,e 1937. 

* ~:< * 
Teu exercido c ar r;o s e fu:1ç Õe s ~o~ c elevaJa si~nifica.ç&o 

cen 

Prcside·'lte c:1.a 5 3. . Juata ..::e Ca_lcili:tção e Jul~ar.~cnt o 

Distrita FeJcral, cn 1939 . 

En 1940 exerceu 

sa que por~ur ~u a té 1943. 

:"'!.O S c•.r n~ 21.. Junta , função e.§. 

Pr ecur a .. ~cr c:~ e Cons e lho Nacional tJ..e Trab:1lho en 1945. 

Presi ·lente de TJe S. -• c .,nselho cr.l 1946. 

A in 1.:J. nesse :::1c s· 1:. ane Juiz de Tribtual Su:;erior õ TrJ: 

talho . 

Presidente ,_ referi''·• Tribtu::ü )Cr n o;,.e:t çã C.l 1947 

e Jepois ~er elciç~• até " , ane de 1951 eu t o~?S esses ~cr1oJos , ~ 

l e i t o pctr wx1.nL:ti ~ade '"~e v ot os. 

Eleito m1:t·1i~1C .c:1te Cerre !!e ... ~or Geral da Justiça..:!:> Tr.:J. 

balho en 1954 cuj o per í oüe ve:1ccrá cu lQ '.e :.~:1. i o c.~c 1957. 

Teu tü1.o c.mtr a s ativi ~.ade s cena : 

PresiJe~te ~a FcJeraç~ .as c ,~'l r.rc r:a çecs l'·farianas .a 

Diocese de Niter~i - de 1939 a 1954. 

Presi2cnte da C ,nfe~er1.ç~o Cat~lica la Diocese Je Ni-

tcr~i, de 1952 a 1954. 
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Vice-Presi,~eate ~1a C •n.fe o.:~ or&tçÕ.o Naci:uo.l Jo..s Ct>:1.t.re!!a-

Ç"";e s Harümas, de 1950 a 1954 e ,:esi.J.e ess .ata é Presi ,ente eta 

C:)'1.fe rleraçã.o Naci o::1o.l 1.as c .,nr;re ,açees ~farianas. 

Huitos tên siJ.o os seus trabalhe s escritos. Pri'1.cipais: 

1 - Ho::teas c I déia s à Luz J.a Fé - 1942. 

2- PolÍtica Si1~ical Brasileira- 1943. 

3 - Diss:f-~io s C:)l e tivct s do Tr.-tbalho - 1950. 

4 - Dr utrina Social e Direito to Trabalho - 1954. 

5 - Dir ~ i t o do Tr J.bulho na C :)nsti tuiçÕ.o Brasileira - 1956. 

E :-.:ui to:1:s e ::ui tas outras l)Ublien.çies tôu si.:• e f etua-

as «a l avra eru~ita nosso nui esti:'w.t.1o pr efess er. 

Volta~1fiG neva:~ente a Fult on Sheeu, nessa altura, c~iri 

tes: "Aquilo que h 
, , . . 11 

e;!e:t:l pcn.sa c a sua pr opr1a Ltól.:e~ • 

As c elw1.a s .. 1.e es t alactites que se f orl'!an nus abéba"-as 
~ A N • , 

·.es. subtcrrane es, t1ao-nes cn i."er fel te cxcrJ}ÜO de qua:1t e e s habites 
... 

s ae s :)elos pcns a::ent es. 

A ~cu :.:il. superfÍcie .o. t erra penetra n s -,1 e nas r .... 

ch~s urast::ntlo c e1sir.e a concreçãe calcária. Estas t as cuen t~a 
, ~ 

abob~da ~a subterra1co para c , à . tc~i ~a que caen , f or:na chã u 

pin:ente de ~êl o , o qual, a pouc~ e ~ouce, vai cresce1do até~ ~ 

f er .t.'!ar nu::1a colu:m de ::_JeJ.ra . Da nes .. :.1::1 r~o.neira, se os ~"cns::u·.c:1.t es, 

into·1. t ;:, s e ;:l. csej os do c eraçãe o.carret:u:t C tLlSi~e urt "~epÓsit o f er 

.e pe l es ness?s )ensa:.:ent -,s e ~1.eliberaç::; e s, e se êstcs f oren naus, 

nüe t1en•ro.rá .. mi t e que se f er :.:;.en sÓli·~as c olunas ~~c : mus h:Íbi t os 1 

exteri";r; s e as :"'!cns anent cs fore r.~: puras c ns, c.l.~r-se-eí precisa -

.. ~::nte c e~·1tr ír i o . Exatanc:1.t e ist é que se tea verifica~• c • 
n~sse ilustre c festej acle 1:\estre - Pr.,fesser Bezerra de Iv.Ienezes . 

As suas abras se~1en l 

U::t r etrat ser i si:'çlesr~cnte u " ... 
rctr~to se ele n~• e~ 

pressas se una perse:::-tali\1.ac\e . 
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A pers:malidaJ.e intc : r'll do h :-:·tcr.t se :w.:1ifcsta pel.::ts 

suas obr ~s, pe l os seus 'ltas. 

Disse -~i sdbia tcnte r-r~nee Mestre ,,.l e Nazaré: 

11 Pel:Ds frut -, s se c ..-;.1.hecc as árvares 11 • 

Os at•s, os frut os ele Bezerra tl.e licnezes beu atcst~ 

a :;ran1lez~ e .::1. nobreza l1• seu crancle c or~çã ... 

A ea.l 
. , , " hunana se ~,atcr1~liza atr.::tves lo caratcr e e§. 

te se cristaliza através ~.o s tr~ço s fisi ~ nÔ:licos. 

O retrate que uí está é .::t expressão perfeita de ~~a 

:r~n•e porsenali~adel 

O se r;reJe da vit~ri~ tle un h ·mer.1. não está na sua alt.Y 
A 

r a, na sua riqueza intelcctu1.l ou ues., ral e si:t:t no que ele eei 

xa ex~urir ele sua :)erso,1~liJad.e cn benefÍcio c:e prÓxi: 

Antes a. e I r lnunciar ~·tes:.:.te un~ palavra tm externar ru: 

este, ~·mi te antes, já ').tu-.u salut~r: 1eate sêbre os outr os que 

ccrc:h .... 

PGuco i n)orta aquilo que eu 2i ~a ou faça, que !:uite 

i nper ta é :tquilo que realr.l~nte eu s eu. 

On.;.e quer que exista UY..t h ?•ten reto e bou inti·la::!ente 

sae e ~-ur~ aí existe u:.-1 f oco ee 1.ivin .. \acle. AÍ cae· s c;etas t~o a-

nor tJ. ivine acariciJ.nte às aluas s efre .. ~eras c ttne • orv;;tlh• rofres-

cant e às plantas ressequidas d;;t sufoc~nte calicela de c..1 ia u'1.terior. 

Ser ia:.:1 insuficic:.'lte as n?ss~s palavras tl.e o:ti tíssi~tes, 

ness1. hera, outr os valeres 4-::e nosso prestinese nestre, Pr~fesser 

Bezerra de Menezes. 

Ficaria falt3.~1de tii.O retrate fÍsico e intelectual ::>.s 

!-:>incelarlas e c ol orido que há en seu ·ran~.e coraç5.e .e filho ·u-
leto e de rai a:mntíssine. 

A:~i ~• cle pobre e Je necessita~• não sé ~tende através 

1e c ~,stantes reivi~:ic~ç -es na Justiça de Trabalhe c•~• particu

larnente este:'l.}e ao ncccssitJ.de a sua nÕ.e be.!r1 osa. 

' 
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~ " ,. 
.!:!i p;:tr:4 n os esse 1ll1 1l. e s r;r~:uies as~;ectos ~1 e sua l'erse-

·1:-tli..?.:-ule . Se n5.e fala:;.,s de sua fé , cen ~içãe L1.f is pe:1.sável éitD h ... -

..... e::t para a lcançar o Cli:1ax da pcrs snalidaeie. 

Se ebservar ~ \O S es ~ranàes ho::1ens da história e a:1ali-

zar:-..1., s as f~ntes Je seu ~:restíc.;ie , vcrificarel'lOS que fer~. ranues 

l:1orque fer~n f srtes. Farau f ertcs ~)orque f erau uni 1.os . F~rarJ uni-

~os ~)•r que f oran crentes . 

Qua:1t 
.. 

.. a is livre f er ur.1 Y'•ve , ta~1to ;~ . .liS virtuose,: .::tis 

culte e ~1a is crente .;.eve ser. À ncflit1a que a perso~1ali A_aue cresce 

e à r.e .. ~ic1a que a liberúal.e ava~1.ça , U..'1.el!.-Se os laçes nerais . 

Par• que se prespere uu pove livre terá ~e v aler-se ~a 

fé e a ~1rvi1:.entar-se na virtuJe t erá le conserv;u> ;mros os : .• ~tives 

1 a Cf)11.ciÔ:1cia e de sustentar bel'l s.)li 1.es os víacules tl.a H:»ral . 

Par:4 que lhe sejo.n rcc•n .. heci ~ e s os seus ~ireit os t erá 

1e cu::1~·r ir c ~»rret :t:~ente ., s seus 1evercs. 

Dizia T• cqnevillc: 

"0 es:'otis:-. pec.'.e ~JaSS:ll' se· ,.. " -r e , .tas 11:1. :er~ecr :tci '1.. 

Nas ~overnas ~es)~ticos ~o~e r~~o c ~nter e s h~ ~~s; nos ~~verne s 

livres só ~ s :;oderá co·1ter a fÓ". 

Et heec est vi c t er i.,_, f1Uae Vi'1Ci t ru: :6.,e:·.~ , fü1es l18Stra. 

s rt.1~s re:Jre senta~ e tr o.balhe . 

Os l~bi • s = a palavra . 

Exprcssãe subli. !C que Deus .. ~eu a e he:-tet.. . 

H:ts a -._ente, ~ens~L~nte , é e retr~te fa nersen~liJ~«c . 
.... 

Dele n:tsce:.:.t tedos os ates hu 1.anns . 

p ..,r êle • h o::eu tr-:tça e seu prÓI.·rie :...Jorfil c or.t a crista

liz :õt çãe c.l. e 11e:1S1.::-.cn.to nos atDs per êle rlratic:J.él.os. 
' O retrate é a c•pia «a pessea humana. 

Qu:màe estiver ausente , caro pre f essar, es tóll':;Í :;;resen

te 1:;or • te i o c:essa f ot ot:r:tfia n.'"l. ~-,aret1e de sta so.la. 

Has quere:~)S lei :br::tr a V . Ex2. que n9s os ahmos que 

·~ela :~artir:cs levarenns c 11.,sco 111.-: retrate seu :1as ':are ~es {10 nes -

-s o c eraça • • 
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e....; 

Tristezas, alegrias, er 
ternativas, fazem pal:~ 

corações ao dizermos a 
charelandos: Adeus l . Sê 

Ocaso da vida cole~ 
vida acade~ical 

E o nosso pensamen 
que esvoáça, não sabe 
nos galhos ressequidos 
nas verdes ramagens do 

Nas flores despetalad 
nós vemos os germes de 
vados, prenuncios de l 
abrocharão, um dia, no 
ficos da literatura; botê 
em florações de grand( 
cor8as de glorias da pat1 

Adeus! Palavra triste 
nas colunas do «Ü Ens 
bolica da Saudade! 

Saudade de amigos dE 
sa ram de triunfos a vid. 
rido jornalzinho. 

Saudade dos que p~ 

no coração dos q ue fica 
indeleveis da amizade! 

Mas si ólhos ao pass. 
saudade ·nos compunge,· 
pelo porvir o coração ex1 

E' que os que parten 
uma vitoria. E' qu e ele 
páis j ubilosos o preito c 
e receber deles o beijo 
um só tempo, recompe: 

Eles vão, cavaleiros 
dever, receber as invest 
demíasl Vencedores aos 
bates se propõem a nó' 

Eia, pois, sem vacilaç 

Não vos abatam as 
E las se vos depararão; É 
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Tristezas, alegrias, em constantes al
ternativas, fazem palpitar os nossos 
corações ao dizerm os aos queridos ba
charelandos: Adeusl. Sêde felizes] 

Ocaso da vida colegia l, arreból da 
vida acade~ical 

E o nosso pensamento, corno a ave 
que esvoáça, não sabe onde poisar: si 
nos galhos ressequid os do passado, si 
nas verdes ramagens do porvir. 

colas superiores nem tudo são rosas, 
flo res. Ha la, tarnbern, vicissitudes, des
ilusões. Elas, entretanto, paradoxal 
mente, fazem o encanto da vida. 

<<Que fôra o claro si não fôra o es
curo? » 

«Sem sofrirnen to a gloria não se a l
cança. » 

Tanto maior o prazer, a gloria, quanto 
maior a adve rsidade sobrepujada. 

E, e brios de vida ardeis ·pelo enigma da 
Vida, 

Para que seja vosso o tezouro inseguro 
Que ela a todos garante e que nega 

afinal, 

Arrirnái a uma fé, a vossa alma insofrida 
E o vosso coração tenha por lema: o 

Ideal 

«Ideal, esta parte mais grave da rea
lidade humana. Ideal que não se define; 

u---......r::::::::-------=:s::: tJ 
/.\.. .A. 

Nas flores despetaladas do <iue se foi 
nós vemos os germes de sentimentos ele
vados, prenuncias de loiros que des
abrocharão, um dia, n os floráis magní
ficos da literatura; botões aurorais q ue 
em florações de grandezas ornarão as 
cor8as de glorias da patrial 

f? ~ enxerga-se por clareiras que dão para o 

Aos bacharelandos do Ginásio Bittencourt Silva li infinito: o amor abnegado; a fé cristã; 

Adeus] Palavra triste que faz nascer 
nas colunas do «O Ensaio >> a . floFsirn
bolica da Saudade] 

Saudade de amigos dedicados que iri
saram de triunfos a vida do n osso que
rido jornalzinh o. 

Saudade dos que partem deixando 
no coração dos que ficam os caracteres 
indeleveis da amizade 1 

Mas si ólhos ao passado o travo da 
saudade nos compunge,· nas -divagações- -· 
pelo porvir o coração exulta . 

Qual bando d'aves q ue ao ruflar amêno 
Da briza matutina ao sol nascente, 
D o ninho, á beira, entôa meigo trêno 
E o vôo distende pelo espaço em frente: 

A alegre mocidade, o olhar sereno, 
Lança aos en cantos de um porvir ridente. 
Lêdas q uirnéras de fulgor ingente 
Lhe fazem, longe, sedutor acêno. 

Mas dura realidade vem, por v,êzes, 
Encher de agruras o lutar da vida. 
Só chega, entanto, a conquistar vitoria 

Quem · destemido desdenhar revézes, 
Pois que triunfo sem penar, sem lida, 
Não é triunfo a que circunde a gloria] 

Ede.Iio B. da Silva 

E' que os que partem o fazem após 
uma vitoria. E' que eles vão levar aos 
páis jubilosos o preito de sua gratidão, __ 

b d I b .. , ~=======~~~~~~~:========.!) e rece er e es o eiJ O santo que e, a (> ~-y::z- ., 
um só tempo, recompensa e estimulo] 

Eles vão, cavaleiros da honra e do 
dever, receber as investiduras das Aca
dernías 1 Vencedores aos primeiros em
bates se propõem a nóvos laureisl 

Eia, pois, sem vacilações ] 

Não vos abatam as adversidades. 
Elas se vos depararão; é fatal. Nas Es-

Já dizia Corneille: «vencer sem perigo 
e triunfar sem gloria. » 

Segui o conselho de Rui: «ousai sem
pr~ o que medi tadarnen te resolverdes. » 

«Vós que para a promessa incerta do 
futuro 

Tendes um riso triunfal 

o sacrifício pelos interesses superiores da 
humanidade; a compreensão da vida no 
plano divino da virtude; tudo o que 
a lheia o homem da propria i~dividuali
dade, e o eleva, o multiplica, o agiganta, 
por uma contemplação pura, uma reso
lução heróica ou urna aspiração su
blime. » 

Lu ta i por esse ideal] 

Não deixeis delir aos embates das 
dificuldades os vossos sonhos alcando
radosl 

Além, no templo imenso da vida 
pratica, após o noivado acariciador dos 
anos de academia, a Gloria sorridente, 
vos estende os braços para os espon
sais eternos . 

Não fujais a sua concretização. 

«Sejam quais forem as circunstancias 
em q ue vos achardes, não cedais, ja
mais, um ponto na dignidade do espírito 
ou nos direitos da vida moral. » 

«Que o vosso caracter vos preserve 
das erosões profundas do mal e o vosso 
horizonte mental se dilate, cultuando 
o direito, praticando a justiça, servindo 
a liberdade 1 
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Gonçalves Lêdo 
Con.rúle o .rer heroi em ~i~er ju.rlo 
E tanto pode .rer her6i o pobre 
Como o maior Augu.rlo 

ToMÁS ANTONIO GoN ZAGA 

Em se tratando da lndependencia elo 
Brasil não será licito olvidar, como o 
fazem varias historiadores, o nome do 
grande fluminense Joaquim Gonçalves 
Lêdo. 

Nascido em 1781, estuda va Lêdo, 
Direito na famosa Universidade de 
Coimbra, quando, falecendo-lhe o pai, 
teve que abandonar os estudos, já no 
3. 0 ano, volvendo ao Brasil. 

Moço, particlario destemido das gran
des realizações, correndo-lhe nas veias 
o sangue de um patriotismo verdadeiro, 
desinteressado e produtivo e não te·· 
roendo as circunstancias, alistou-se, L êdo 
nas fileiras dos independencistas, tor
nand o-se um dos seus principais chefes. 

Exaltado ao extremo, desejoso de nos
sa liberdade, certo no cumprimento do 
dever e de uma fogosa eloquencia, foi 
um dos que mais fizeram, mais se esfor
çaram, trocando mesmo a serenid ade 
e tranquilidade de sua vida pela liber
dade da patria que ele tanto amou e 
soube enobrecer. 

Assim como Camilo Desmoulins, em 
plena praça publica em Paris, excitava o 
povo contra a despotica dinastia dos 
Bourbons, Gonçalves Lêdo tambem 
promovia verdadeiros comicios nos lu
gares mais frequentados do Rio conci
tando o povo a, como ele, batalhar com 
ardor, com denodo, com galhardia pelo 
ambicionado desejo da unanimidade do 
povo brasileiro. 

Em seus manifestos cheios de patrio
tismo, de amor pela patria querida, 
Gonçalves Lêdo, transmitia ao Príncipe 
Regente as aspirações justas da turba, 
da multidão, que queria ver por terra, 
e para sempre, o poderio dos estran
geiros dominadores de nossa terra, 
da augusta Terra de Santa Cruz. 

Era o • tipo perfeito de sua época, 
mixto de cavalheiro e democrata· me
tade fidalgo e metade povo. 

Foi um dos organizadores das «L ojas 
maçonicas >>, fundadas com fins separa
tis tas. 

Fazia parte do grupo chefiado por 
José Clemente contra José Bonifacio, 
no «Grande Oriente >> d a maçonaria bra
sileira. 

Gonçalves Lêdo foi redator principal 
do jornal Reverbero Con.J!itucion.al FLu
min.en.Je, empreendido e sustentado 
para preparar a opinião dos brasileiros 
e a independencia da patria, e n o qual 
em patrioticos e formidandos artigos ele 
concitava D. Pedro a proclamar a inde
pendencia do Brasil. 

Afinal, satisfeito o seu maior desejo, 
depois de tanto trabalho pela nossa 
causa e temido pela sua energia e espí
rito combativo sofreu grande persegui
ção por parte do patriarca. 

Para fugir á prisão embarcou para a 
Argentina, em 1823, e só regressou em 
1824, depois da quéda dos Andradas. 

Mesmo antes da separação do Brasil, 
Gonçalves Lêdo fôra sempre adversario 
de José Bonifacio. 

Separados viviam num ponto, mas jun
tos andavam,juntosmarchavamnosm.es-

O ENSAIO 

Tristezas 
A tarde findava. Os derradeiros raios 

do sol que iluminavam aque las regiões 
já se haviam ocultado p or detrás das 
montanhas e a noite pouco e pouco ia 
surgindo. 

Misera terra, desgraçados povos! 
Fé'bo, ao desaparecer levou consigo 

o dia, a tarde, a alegria. 
Soára na igrejinha lá distante, no 

lusco-fusco imergida, as badaladas da 
Ave-Maria! 

Si!enciol De subito aqui e ali vê-se 
uma luzinha faiscante: .os pirilampos. 
Acolá ouve-se quebrar a rnonotnia, o 
ca;J.tico meJancolico dos passares agou
retros. 

Pobre mulher, assentada á sua porta 
benzeu-se e balbuciou uma oração. De
pois, levantando as mãos aos céos e os 
olhos, . c_lama, pede uma morte seme
lhante a de seu marido. O destino cruel 
lh'o arrebatara. A viçla, portanto, para 
ela, era feita apenas de angustia . Era 
inutil. · Definhava-a um penar cons
tante! Vivia embucada em atrós véo de 
melancolia. Obed~cia, porém, á von
tade de Deus! 

Lui.J Ribeiro 

mos sonhos tão sublimes e nos mesmos 
ideais tão puros: a liberdade do Bt·asil. 

Foi Gonçalves Lêdo varias vezes mi
nistro e deputado geral, tendo sido de
putado da Primeira Legislatura da As
sembléa Provincial do Rio de Janeiro, 
em 1836. 

Apesar de ter tanto trabalhado pela 
indepe,ndencia _nas horas incertas dos 
seus primeiros passos e de ter caminhado 
com ela sempre lutando, até a sua feliz 
conclusão, triste é ver-se que o nome 
desse tão grande compatriota quasi não . 
é citado como cooperador que foi, quiçá 
o maior, da emancipação política bra
sileira. 

Os nossos historiadores que ta,nto sa
bem engrandecer os meritos dos ver
dadeiros heróis parecem esquecer o nome 
de Gonça lves Lêdo . E porque razão? 

Somente porque ou a sua modestia 
o conservou em silencio bem como a al
gumas outras pessôas que mais eficaz
mente concorreram para esta grande 
obra, ou porque contentes de a gozarem 
em comunhão com seus concidadãos, 
esperassem que o juizo sereno da histe
ria e a posteridade lhes fizessem justiça. 

Mas não foi isso que aconteceu 1 
A historia foi-lhes injusta e ingrata. 

Antonio Jorge dbunahman 

Recordando 
Manhã .. . 
«Como alegre desperta e radiosa 1 
De encantos mil ornada se levanta » 
Amanhecia ... Os ultimes astros apa-

gavam-se uns após outros; somente nu
ma parte resplandecia como um mo-
saico a Estrela Dalva. · 

A natureza ainda orvalhada, apre
sentava um aspect~Igubre: as arvores 
tiritando, escondiam suas verdes fron
des ; as flôres emurchecidas dormitavam 
placidamente; os passares encolhidos 
sobre os ramos dos arbustos, pareciam 
esperar ainda o amanhecer. 

Por detrás das altas serranias, surge 
o astro rei ; célere, atravessando de pio
caros em píncaros, esparge seus raios re
luzentes, sentimentalizando o colorido 
vivo da paisagem. 

Dos raquíticos arvorêdos dantes, sur
gem frondosos arbustos, apre~entando 
risos de desafio ao seu deslumbrado 
contemplador; as e murchecidas fl6res, 
foram transformadas em perfumosas 
rosas, cujo aroma entranhava-se pela 
nature?a, encantando-a; os passaras 
rompem em melodiosos gorgeios, qual 
hinos de louvores ao Creador desta 
magnificencia sem p~r· de nossas selvas. 

Os ribeiros aparecem como laivos 
sinuosos de prata. 

Arvores, fl6res e passares, transfor
ma.ram-se como que por encanto, apre
sentando a natureza, suas paisagens lu
zentes, como diamantes negros . 

Lindos sonhos de alegres primêires, 
Nalma sempre bailando palpitam, 
Contemplando os dourados louvores, 

. Que sorrindo, elas sempre nos ditam. 

E' este o despertar das manhãs, em 
minha rica terra; terra do amôr dos seus 
amores, 'do sorriso dos seus sorrisos, da 
saudade de sua saudade que me faz 
sempre recordar, os dias da minha in
farreia querida, quando sentado sobre o 
tronco da velha palmeira, extasiava-me 
ao contemplar aquele sol imenso e rubro 
que banha toda a cidade. 

Quantas vezes embebido na contem
p lação desta eterna e deslumbrante carí
cia, soltava gritos de admiração e de ex
tases que de monte em monte, de quebra
da em quebrada, esvaíam-se ao longe . 

E' saudoso, que .me recordo dessas bre
jeiras manhãs da minha infancia quando 
idealisava romances, quiméras e doura
dos castelos de amôres. 

Longe de ti, ó minha bela terra, can
tando tua rica paisagem, recordo-me 
sempre de tua imagem. 

Jo.Je Sal!y .................................................................................................................... 
DIV-A :GAÇÕES 

Aproxima-se a Ave Maria ... Momento 
de constrangimento para uns, e para 
outros de reflexos de felicidades. Mo
mento em que mui tos procuram desviar 
do pensamento tudo que atormenta e 
acabrunha, junto de alguem que por 
certo um dia virá completar, em meio 
ás incertezas da vida, os seus sonhos de 
ventura completa. 

São os sonhos que jamais foram jul
gados como fantasias, e que muitas ve
zes trouxeram a um peito fraco, cheio, 
não somente de esperanças vãs, mas 
ainda de fé no fufuro que a mão do 

destino lhe traçára, a convicção na 
realização do seu primeiro e unico sonho. 

O tempo passa.. . e com ele tudo se 
transforma. 

E ainda, no decorrer dos tempos dis
sipam-se as tenebrosas nuvens encobri
deras daquilo que se julgava um sonho 
bemaventurado, uma gloria. 

E achando-se em face do que sempre 
·arrastamos em todos os transes da vida, 
julgamo-la sem valia e, portanto, des
prezível. 

A vida é um sonho, ora de felici
dade e alegrias, ora de tristezas e des
vanecimento . .. 

d bigaiL JJ1 orau 

~@f 

Os ALUNOS E FAMILIJ 

Realizou-se a 22 de no' 
nasio a festa da Primeir; 

A's 7,30 da manhã, c 
de numerosas famílias te, 
missa celebrada por D. ] 
cesano. Durante o ato, 
alunos e alunas, sob a c 
fessor dr. Antonio Latgé. 
ticos sacros e, ao termi1 
Ginasio. 

A' hora da comunhãc 
comovedora pratica alusi' 
Após a missa, os alunm 
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ÜS ALUNOS E FAMILIAS ASSISTEM Á MISSA CELEBRADA, NO GINÁSJO POR D. JOSÉ PEREIRA ALVES, BISPO DIOCESANO, 

Realizou-se a 22 de novembro, no Gi
nasio a festa da Primeira Comunhão. 

A's 7,30 da manhã, com a presença 
de numerosas famílias teve inicio a santa 
missa celebrada por D. J osé, bispo dio
cesano . Durante o ato, um grupo de 
alunos e alunas, sob a direção · do pro
fessor dr. Antonio La tgé, executou can
ticos sacros e, ao terminar, o hino do 
Ginasio. 

A' hora da comunhão, D. José fez 
comovedora pratica alusiva ao momento. 
Após a missa, os alunos levaram, em 

NO DIA DA PRIMEIRA COMUNHÃO 

procissão, a Secção Feminina, uma ima
gem de Nossa Senhora de Lourdes que 
os néo-comungantes cfereceram á sua 
digna diretora, d. Mc.ria Luiza Vilares, 
falando em nome de seus companheiros, 
com muita graça, o interessa nte Luiz 
Cesar de Aguiar Bittencourt. 

Iniciada a sessão da União de Moços 
Catolicos, o presidente, dr . Antonio 
Latgé, convidou D. José para presidi-la 
como seu presidente de honra. 

Durante a sessão, falaram os unionis
tas, academico Admario Mendonça, 

bacharelando Marcos Almir Madeira e 
o clr. Edesio B. da Silva, sendo todos 
muito felizes em seus discursos. 

Ao encerra-la, D. José fez belíssimo 
discurso agradecendo as homenagens. 
que lhe eram prestadas e concitando os. 
néo-comungantes á pratica frequente 
de tão piedoso ato. Entre os néo-co
mungantes se achavam Luiz Cesar e 
Carlos Augusto, interessantes filhinhos 
do prof. Bittencourt Silva e sua digna 
esposa, d. Regina Aguiar Bittencourt 
Silva . 
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Tristezas de uma 
partida 

Duas Barras, bela na singeleza de sua 
interpretação, magnificente no esplendor 
de suas paisagens, fulgurante e altiva 
por seus habitantes, possuía, no seu 
seio, na fina elite bi-barrense uma flôr 
viçosa, rainha das rainhas da bondade, 
sinceridade e caridade. 

Era ela a alma de todos os fo lguêdos 
e festas, que tanto animaram a minha 
querida terra. 

Era ela a j ovem caridosa, que de lar 
em lar, enchia com o balsamo sagrado 
da sua bondade, o coração de tantas 
crianças e com doces ens inamentos ia 
preparando os seus espíritos . 

Era ela incomparavelmente a perola 
preciosa e bemfazeja que, perdida de 
um colar divino viera expandir de sua 
alma benemerita o n etar sublime que 
tanto cativou o povo da minha terra. 

Era ela a luz divina que iluminava 
através ele dourados feixes reluzentes, 
que sentimentalizou com suas graças 
celestes e com suas excelsas virtudes, o 
coração dolente da .cidade . . _ 

Todos a queriam bem] 
Quantas vezes a encontrámos cer

cada de dezenas de crianças, ela, simples 
e humilde na eloquencia sublime daquele 
quadro chocante, a ministrar, com tanta 
carícia e constancia os seus conselhos, 
qual mãe bondosa rodeada de seus fi
lhos] 

Era o orgulho da terra de Duas Barras] 
Durante muito tempo a tivemos em 

nosso seio, qual joia preciosa, dadiva 
ideal da mão do Creador: 

Subito espalha a noticia da sua pro
xima partida para a terra do grande 
Camões. 

De boca em boca, de canto em canto, 
de rua em rua de Duas Barras ecôou 
tão triste noticia. 

O' que .tristeza sentimos ... 
Os dias corriam e ninguem mais fa

lava sinão sobre a hora da partida. 
Ei-la que chega e Duas Barras, do ser 

mais ínfimo ao mais elevado, verteu la
grimas de saudades, lagrimas de deses
pero, ao dar-lhe o seu ultimo abraço 
o seu derradeiro beijo. 

Tudo se ·tra:nsforrnára. Aquele es
plendor, aquela vivacidade, que durante 
tanto tempo embelezaram minha terra 
pareciam adormecidos. ' 

Por toda a parte o frio da . tristeza, 
a amargura da saudade, a sornbriedade 
da desolação. 

Duas Barras parecia adormecida. 
Reclamava a sua rainha] 

Quando um anel está com todas as 
suas pedras preciosas é de urna beleza 
extraordinaria; porém, tão cedo perca 
uma delas, ve-lo-emos privado desse 
esplendor. Assim aconteceu a minha 
rica e bela terra . 

Brilhou qmmdo tinha em seu seio a 
alf!la caridosa de sua rainha, porém, tal 
bnlho ofuscou-se com a sua partida. 

E aquela terra que exprimia beleza 
pelos recantos dos seus jardins, que as
pirava a poesia deliciosa das noites de 
primavera quando lentamente o luar 

O ENSAIO 

O AMOR E A CRISE 
( TroufJerai-je, jamaÍJ', La Jenune de mon refJe ?) 

ChefJa!ier com orqualra. 

O titulo sugestiona. E' convidativo e O futuro sogro tira o chapeu, alegrissi
seduz; é original e oportuno - graças mo: Saltam: Ponte~digamos. O filho 
a D eus] maiS moço da irmã casada, quer banana 

Bom seria, entanto, sugestionasse, glassé. E ele, o noivo, compra o petisco, 
por igual, o nome do cronista sem re- porque o pai do pequeno não tinha 
cursos, que vos vai dizer algo concer- troco. (Que coincidencial-) 
n ente ao têma delineado. . . - Ahl Estã.o levando << O Tenente 

O Amor e a Crise··· No caso em voga, Sedutor >> no Imperial, '§ diz a futura 
têm ambos significações diversíssimas. ' 
O 

. . , f'l sogra ... 
pnmeu·o e ·1 osofia; o segundo é - · 7 ~ - -- -----= 

C 
·- Ahl Ehl E' mesmo. ~-

«azar >>. orno, então, tentar aproximá-
los e atribuir-lhes uma dependencia Vão todos. No momento de pagar o 
mutua? Onde os planos e quáis os ar- chefe da família precisou falar ao tele
gumentos, em que se baseie essa ten- fone. (Outra coincidencial) E quem 
tativa? Vejamos: A Crise, que ora morreu, já se sabe. Assistem ao espetá
abala 0 mundo é, como disse 0 chefe culo e tornam á casa, sendo a condução 
do Parlamento Inglês: _ «the area ter paga pelo abnegadissimo jovem. 
and is general >> . Ora, sendo «~era!», Dia seguinte: - Olha «A Noite] >> 
conforme declara o Snr. Mac Donald, Olha «O Globo] >> Tentativa de suicídio 
haverá ela de exercer sua malefica he- em Niteroi. Foi o noivo] 
gemonia,-como, em verdade, exerce- Deverá, portanto, ser abolido esse 

· sob -todos- os--as-pectos -da- v-ida--de-agora. - --namoro-t4o- prej.p.diciaL e -que - tan t.o _de- __ 
Integral, portanto, atingiu de modo turpa o boLJo do povo braJileirol Dei

assás critico, até mesmo os namorados. xemos, ao menos, que passe a crise. Por 
Era onde queria chegar. enquanto só é admissivel o «flirt», a 

Ninguem acreditará ... mas 0 amor, terna olhadela que, me não consta, seja 
nesta época de tantos sofrimentos .. . mo- dispendiosa. Si todavia, ela redundar 
netarios, é uma imprudencia . . . Atua l- em emagrecimento do nossc bo!Jo amado, 
mente tudo se restringe. Qualquer tos- vamos' agir de outra forma. Não olhemos 
tão é dinheiro que se deve poupar ... Toda as mulheres. Em sendo preciso, andemos 
a economia, pois; será pouca. Muito até de olhos vendados. 
bem. Suponhamos um rapaz, conquanto 
bem remunerado, de namoricos con1 
?ma_ jovem bela, interessante, que lhe 
InSpire, com o correr dos tempos, uma 
certa simpatia (Sim, porque paixão não 
existe mais . .. ) E e,les se vão, a pouco 
e pouco, entendendo, compreendendo, 
numa analise reciproca dos dois tempe
ramentos. Já vai, enfim, para um ano, 
que os dois se entendem e que os dois 
conversa1n. A crise, cada vez mais in
tensa, impera assustadoramente. 

Apressemo-nos em dizer: o rapaz já é 
noivo. (A moça, contentissimal) A 
família de mademoÍJe!Le não toma a ti
tudes nem contra nem a favor. Os dois 
já podem sair sozinhos. Pronto. E' ago
ra. Bonde prá lá, bonde prá cá. 

-Estou com a garganta seca, seca ·.· 
Guaranás, balinhas, etc. 
-Meu Deus, já é tarde, estou com 

pressa] 
Onibus. Conclusão: o pobre apaixo

nado de carteira vasia. Bem: isto em dia 
util. Imaginemos agora, a situação do 
«Romeu >> num domingo. Toda a fa
mília sai com os noivos . No bonde: -
1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiras. O rapaz pagou. 

·~-~· ················;.·9·.~-~ ~-~· @·.~·············· ..... . ··············································· .. ::,,'·· ................................................ . 

descia, que vivia vibrando e cantando 
sempre os acórdes de seus encantos, 
paralizou, retrogradou ás trevas da so
lidão, com a partida daquela que era 
sua alma, para «o Jardim da Europa a 
beira mar plantado >>. 

Helio GuimarãCJ de Souza. 

* ., * 

Pelo que aí vái, humoristicamente ex
planado,ressalta á evidencia, a seguinte 
conclusão: o momento reclama de nós, 
um devotamento construtor, uma abne
gação inteligente, um trabalho patrio
tico, constante e unificado. 

Convenhamos socorrer o Brasill 
Como nas cintilações encantadoras da 
sua beleza adamantina, tornemo-lo rico 
financeiramente - e veremos, com in
contido orgulho, o progresso invadir-lhe 
o territorio. · 

Urge se unam, através do laços in
corruptíveis ·ela fraternidade, o valor das 
capacidades e o fulgor das inteligencias, 
em torno deste idealismo salutar, con
fortador e nobre, que é a contribuição 
do povo brasileiro, para a obra ingente 
da sua salvação economica. Corno con
sequencia irremediavel desta nossa ab
negação, certo, veremos, no horizonte 
dos novos dias, a exuberancia do nosso 
patriotismo, cobrir nos de eternas glorias. 

Amemos, sim, e com fervor e animo, 
mas sómente a causa da nossa restau
ração financeira. 

Mas as mulheres, estas não] . . . Só 
por agora que seja ... Eu, entanto, de 
ha muito fujo a todas] 

E foi assim que eu comecei a ser feliz ... 

Pão .. . Pão ... 

Marcos Almir Madeira 
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Senlado.s ao Lado do .seu patrono vêm-J'e o ln.spetor FederaL, Dr. l za[a.s Soare.s; o Diretor do Giná.sio, 

pro}. Bittencourt SiLva e o Praidente do Centro, Dr. Edaio Barbo.sa da SiLva. 

Saudação de dthilde Ribeiro, oradora do .Centro, a Alberto de Oliveira 
Sr. Alberto de Oliveira. 

Venho dar-vos as bôas-vindas a . este 
Centro, que se orgulha de vos . ter como 
patrono, e, de particular, . me reju bilo 
desta investidura, porque saudando-vos, 
o Príncipe dos Poetas, eu saúdo a todos-
os poetas do Brasil] ... 

Sr. Alberto de Oliveira. 
Ha seis anos, pela primeira vez, nesta 

mesma ca.sa, vibrámos de contenta
nien to, ouvindo a vossa palavra, im
pregnada de fé, nos ensinando o cami
nho do Dever, e abrindo, aos nossos 
olhos, ávidos de belêza, as paisagens 
incomparaveis que só os poetas vêm, 
e que só os poetas sabem descrever] 

Passaram-se os anos, cheios de ansie
dades e esperanças, de . pequenas des
ilusões, e rútilas promessas; seguimos 
a rota que nos apontastes, e hoje, que, 
como um sonho bom que se repete, vol
tais; a revêr os que se abrigam á sombra 
do vosso nome, e, na arena das letras, 
aspirações em riste, porfiam por merecer 
a c;orôa simbólica, já não encontráis os 
mesmos que vos receberam e vos aplau
diram] 

- «Tout !asse, tout casse, tout fasse >> -. 
Nos moços de hoje, porém, vereis os 
mes1nos anelos, os mesmos sonhos, as 
mesmas nobres aspirações, porque a 
vida, como as rosas, murcha e se des
petála, mas os sonhos, como os espinhos, 
duram e-ternamente: 

«Quando a rosa se desfolha, 
Deixa o espinho em seu lugarl ... 
O espinho é um pouco da rosa 
Que não se quís desfolhar ... >> 

Por isso, sr. Alberto de Oliveira, ao 
voJtar ao n osso Centro, encontráis novas 
fisionomias, nova g·ente, mas , si nos 
perscrutáis os coraçõ~e:;:, vereis, aureolado 
de ansia:s, aquele mesmo Sonho qu~ 
descobristes nos peitos daqueles que ha 
seis anos passados vos receberam!!]. 

E porque sabemos que estáis, senão 
con te,nte, mas satisfeito conosco, porque 

Salvé Bacharelandos! 
Uthilde, Conceição, Nedda Villa re:;:, 
Lucia, Annibal, Vida!, Jonas Moreira, 
Tato, Flaminio, Luzio de Oliveira, 
Maria Alonso, Bertha, Zé Tavares, 

Carlos, Jonas, l\1anoel, i\liranda, Almir, 
Côrtes, Abigail, Sally, Romêu, 
Joaquim e o Helio Guimarães, Nerêu, 
O Menezes, J oão Costa, As to r, Moacyr, 

Luiz Ribeiro, Abunahman, Lizardo, 
Geraldo, Eugenio, Flavio Figueiredo, 
Guilherme, B olivár, Gastão, Bernardo, 

Herminio e Edgard, Orlando, Mario, 
Paulo, Ayrton, Felippe de Azevêdo, 
Carmo Reis, Abi-Ramia, Libertaria. 

Ede.sio Barbo.sa da SiLva 

vamos pela Vida, de animo forte e de 
cabeça erguida, . seguindo a vossa indi
cação, nós nos regosijamos por ter-vos, 
novamente, no convívio amavel deste 
fugidío instante, que viver( perene
mente, na lembrança de tocfos nósl. .. 

Príncipe dos Poetas] As nossas ho
menagens são como um ramo de flôres, 
flôres do coração, cujo perfume é a 
sinceridade! 

Vam()S com a Vida . .. A vida passa .. . 
A's gerações sucedem-se as gerações .. . 
Fica, porém, como base ~do monumento 
do nosso culto, a admiração, que, a tra
vés vossos versos, soubestes implantar 
em nossas a lmas] Fica a doce saudade 
dos vossos bondosos conselhos, porque 
vós, que amastes e sofrestes, que go
zastes e chorastes, que sorristes e ana
lisastes, como homem, e como poeta, 
todas as facetas do prisma da Vida, vós 
nos sabeis acons.elhar, e vos obedecemos, 
porque nos acariciais a esperança de 
Gloria, apontando para o Beml para a 
J · 1 D 1 ushça . para o ever .... 

.l'vlestrel de tudo quanto nos dissestes, 
nos ensinastes: - · a amar a Arte, a 
amar o Belo, a amar a Natureza, a 
amar a Simplicidade, melhor nos soube 
a lição dos versos admiraveis d' << A Tor
rente »: 

<< Pois como a idéa, as aguas da montanha 
Querem ser livres, para ser fecundas! ... » 
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Costumes & habitas 
ALTIVÊS 

(Parodia ao Timidês de Monoculo) 

Não tendo, embóra, um nome de batalha 
Nas lutas feministas apavóra. 
O timido << fujão » ela atassálha, 
Ou que á hoste governista se incorpóra. 

Em discursos,sessões,oh1Deus nos válhal 
Fala em guerra e canhões a toda a hora; 
Mas barata indiscreta lhe atrapalha, 
Fazendo-a esgadanhar-se e dar o fóra. 

Ou então, quando vê o seu Nequinha 
Se espalhar para as bandas de outra «zi

nha » 
Se assemelha a uma sógra de patente . . . 

De outras glorias já farta, agóra, enfim, 
Empunhando da lira o gládio ardente, 
Vai á caça _de uma anla num jardim] 

Binoculo 

O ENSAIO 

Em alta velocidade 
A agulheta do velocímetro acusava 

nervosamente 120 quilometros por hora. 
O meu possante Fiat deslisava pelo 

asfalto da estrada, em plena expansão 
de sua grande força, despertando a quie
tude dos pantanais ·silenciosos com o 
surdo e rouco barulho do motor. 

A veloz maquina italiana transpunha 
em incrível velocidade vilas e campos, 
qual um meteóro azul e prata. 

Helena, a minha encantadora com
panheira de viagem, a loura e meiga 
Helena, fitou-me com seus olhos negros 
e brilhantes, onde se via uma sombra 
de censura. 

- Não corra tanto; com tamanha ra
pidez nem se tem tempo de olhar a 
paisagem. 

Eu gostaria tanto de ver estes campos 
de perto] O culpado foi o Paulo que 
teve a loucura de apostar que você não 
chegaria a teJ;Dpo de tomar café em Pe
tropolis. 

Sorri, e, procurando um cigarro no 
largo bolso da minha Nor}olk-Jacket, 
apertei insensivelmente o acelerad or. A Saudade--- · ·- -· ·· ::_:_ -você -é müito-mãu; sabê? - - ·--
-Francamente, não sabia; m as, to

linha, não ha perigo; a estrada e ótima, 
e eu não sou tão mau volante como você 
pensa. 

Sa. udade -·-é um sentimento d'alma, 
mixto de dôr e satisfação. 

Saudade] Relembra um passado feliz. 
Ter saudade é ser fe liz; é chorar de tris
teza, é ter nas lagrimas que rolam do 
coração a essencia divina da felicidade 
que passou . . . 

Garret chamou-a «delicioso pungir 
de acerbo espinho >> , e Francisco Manoel 
de Meilo disse que a saudade é «um 
mal de que se gosta e um bem que se 
padece. » 

A saudade é uma dôr que consola; 
dir-se-ia um sofrer agradavel. .. 

Distante da minha sacrossanta mo
rada, lembro-a sempre, e, então, sinto 
tristes recordaç,ões dos meus dias de 
meninice, que me trazem o coração sem
pre cheio /}e suspiros e, quantas vezes, 
esses suspiros de saudades não se trans
formam em lagrimas de tristeza] . .. 

«A's vezes é tão bom chorar1 » 
Quando a saudade vem cantarolar em 

nosso peito parece que tudo se alivia 
e o sofrimento é menos doloroso, é mais 
suave .. . 

Por isso mesmo, Alvares de Azevedo, 
soluçou certa vez: «Minha esperança 
amargamente doce] » E' que « a saudade 
dói e consóla, atormenta e seduz ». 

Felizes o~ que, sentindo o coração dis
tante, sentem na -visão de um sonho 
enlutado pela tristeza, o pensamento 
percorrer as alamedas do passado quan
do guiado -pela saudade. 

Felizes os que, vencidos pelo amor, 
ouvem no violino triste da saudade a 
voz desse ·mesmo amor lhes fa lando 
mansamente, suavemente . . . 

Saudade:_ minha companheira e mi
nha vida, meu sonho e minha tristeza, 
fica sempre comigo, chora na minh' alma 
a tristeza do meu coração. 

.!l1anoel JJ1iguel da Silva 

- Mas não é por mêdo, é porque eu 
quero apreciar estes' lindos campos, estes 
pantanais tristonhos, tudo, enfim] 

Você não me diz sempre que será ·. 
muito aborrecido quando terminados 
os estudos tiver que deixar o amavel 
convívio dos seus colegas e professores? 
Não acha que o curso foi rapido demais? 
O mesmo se dá comigo; estou passando 
por- lugares lindos e aprasiveis mas ra
pido demais. 

O velocímetro desceu a 30 quilome
tros. A serra, que parecia vir vertigi
nosamente ao encontro do radiador 
retangular do nosso carro, avança 
agora morosamente. 

Deixámos a zona dos campos e dos 
pantanais sem fim e ingressamos na 
floresta . A natureza cobria-se dos seus 
mais garridos encantos -e o colorido mul
ticor das flôres silvestres, fazia lembrar 
os atavios de uma mulher formosa. 

O aroma das acaci-as e das quaresmas 
embalsamava o ar e para os lados do 
nascente o sol opa lisa v a o azul . . . 

F. CaJ"trioto JJ1 e !lo 

........................................................ 
Futurismo 

O mar é um sujeito muito mal educado. 
Ele deve ser parente do Mané do b~te

quim, 
Pois quando zanga, sei la porque, 
Dá cada sopapo na areia . . . 

Será por isso que a areia é assim, 
Tão magra e tão anemica? . .. 

Enn.ê 

Pedido 
Não chores, eu te peço, suplicante, 
Genuflexo a teus pés em viva préce; 
Não póde haver ás dôres um calmante 
Que minore a tristêza a quem esquece ... 

Nosso passado cismas não carece; 
Tem do mar o denodo sussurrante, 
Foi grande como o ! que resplandece, 
Foi vario como a brisa farfalha,nte!. .. 

Ril Desfere uns sorrisos sonorosos, 
Cromaticos e ternos, vaporosos, 
Doces como o clarão · da madruga da l 

O riso é d' a lma a pet'la perfumada 
Que embalsama a corola carminada 

· Dos rubros labios, tumidos, cheirososl... 

Romeu 

Como encaro a vida 
Tocando em muitos assuntos merece

dores de minuciosas analises, é natural 
que eu aspire cita r as profundas ver
dades da vida. 

Realmente, todos os homens, despen
dem quasi toda a sua energi<;t, em en
cobrir os seus sentimentos proprios, 
mentindo aos outros, o que é lamenta
vel, tentando mentir a si proprios. 

Póde-se afirmar que o mundo seria 
--múito peor e a sociedade insuportavel, 
se não simulassemos os nossos propo
sitos, evitando a situação amarga da 
vida. < 

Nós é que, sob a influencia das pai
xões subalternas, dos interesses mes
quinhos, tornamos a vida odiosa . 

Se observarmos a nossa vida como 
Socrates, conhecendo-nos, primeiro, a 
nos mesmos, certificaremos que de nós 
mesmos emanam as alegrias ou os dis
sabores que a fazem bôa ou má. 

Mas, quasi todos nos esquecemos da
quele ensinamento do grande filosofo 
grego, e ao . e.nvêz de .congregarmos _as 
nossas forças da alma ·em seu proveito 
as dispersamos na criticá constante ?a.s 
cousas alheias. Daí nascei!! a mabd_~-
cencia, o -despeito que formam a con
creção perigosa, na qual se vão enredar, 
irrefletida mente os que a prepararam. 
Trocam, assim, os homens o bem-estar 
que poderiam desfrutar, pelas agitações 
e desassocegos. Os aspectos brilhao tes d:a 
vida são ofuscados pelas intrigas mali
ciosas, a pilheria oportuna e humilhante. 
A meu ver, seria muito melhor que os 
homens elevassem mais alto os seus pen
samentos, pela pratica das ações rele
vantes, para que tornassem dignos de 
admiração e respeito. Cada um de nós 
sente excessivamente revoltado, ao sa
ber perfidamente interpretados os pr~pri
os sentimentos. Si por ventura meditar
mos nas conformidades acima expostas 
e convencermos da sua exatidão, a vida, 
embora breve, .correrá suave e mais 
grata. 

Alberto Abi-Ramia 
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a alma ·em seu proveito 
na criticá constante das 
Daí . ·nascei!! a malid_i

ito que formam a con
na qual se vão enredar, 

: os que a prepararam. 
os homens o bem-estar 

esfrutar, pelas agitações 
)s aspectos brilhantes da 
dos pelas intrigas mali
t oportuna e humilhante. 
ia muito melhor que os 
:m mais alto os seus pen-
pra tica das ações rele

Je tornassem dignos de 
;peito. Cada um de nós 
nente revoltado, ao sa
e interpretados os propri
Si por ventura m editar
nidades acima expostas 
da sua exatidão, a vida, 
.correrá suave e mais 

t!berto Abi-Ramia 
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Foi um verdadeiro acontecimento so
cial a vinda de ~erto de Oliveira .ao 
Ginásio. 

Recebido por entusiasticas aclama
ções dos alunos, dirigiu-se S. Ex. para o 
pateo coberto, sobeja:J?ente enfeitado, 
onde se realizaria a sessão solene do 
Centro de ·que é Patrono. 

Depóis de convidar o ilustre home
nageado a ocupar a presidencia ele-
honra, o. presidente do Centro, prof. 
Edesio Barbosa da Silva, diz, em breves 
pala v r as, o que tein sido a vida daquela 
agremiação !iteraria desde a sessão inau
gural que, como esta, tivéra a honra da 
presença do ilustre patrono e convida a 
oradora oficial, bacharelanda Uthilde 
Ribeiro a saudar o príncipe dos poetas 
brasileiros. Ela o faz em um discurso 
magnífico, cheio de poesia e eloquencia . 

A seguir . foi executado o seguinte 
programa: 

a) A pena abandonada, de Alberto de 
Oliveira, declamação - - Ilde te Maga
lhães. 

b) Beijo Azul. Tango Canção, por 
Ruth Vieira e Theocléa Brasil. 

c) J oyeux Pritemps - piano a quatro 
mãos, por Maria M. Nunes e Maria 
C. Côrtes : 

d) O ninho ,de Alberto de Oliveira, 
declamação, Lêda Arthidóro. 

e) Dansa Hungara, violino• e piano, 
por Frederico e Letícia de Abreu e 
Souza. 

f) Céu Fluminense, de Alberto de Oli
veira, declamação, Maria da Conceição 
Menezes. 

g) A revolta de Praga, piano, Maria 
Auxiliadora Alonso. 

h) Bandeira, de Luiz Peixoto, decla
mação, Uthilde Ribeiro. 

' , __ @) 
~~ 
~~ 

~ 

J 

A sessão solene do Centro 
i) Caipiradas, Bertha Vergara. 
j) Saudação aos bacharelandos pelo 

quartanista J oão Baptista Cianconi. 
k) Agradecimento, pelo bacharelando 

Sebastião Lizardo de Lima. 
l) Amar, canção, Nedda Vilares Paiva, 

acompanhamento ao piano pela exma. 
snra. ,d. Zelinda Aguiar. 

m) Menina e moça, de Vicente de 
Carvalho, declamação, Maria Alonso. 

Este programa, admiravelmente in
terpretado, agradou imenso. 

Alberto de Oliveira falando ao Centro 
o fez de maneira como só o sabem fazer 
os verdadeiros inspirados. R elembra a 
sessão in.a ugura l, fa la da amizade que 
lhe inspira o Centro e agradece as ho
menagens. 

Após entoarem os alunos a Marcha 
do Ginásio, o presidente encerra a sessão. 

: ~~.~.; ::·.· :.• ............................................................................................. ··.~-.~-.: :.~ .~;: 
i!~~O~:.~ .. :.::+O O OOOOOOOOOOOOOOOOOO ooooooo oooooO o OOOOOOOOOOOOO+OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOooooooooOOOOOOOOOOOOoooOOOOO ooooo ooo o oooOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOO oo oooo OOO~=: ••• ~.:~·~;~; 

~~~,..! SONETO NUPCIAL \ .. f.;i . : : . . : : . . : : . 
i ~ Amar, viver de amor, ambos na idade ~ : 
: l Em que o prado floreja e o sol fulgura, ~ 
: ~ Tu, vendo em mim tua felicidade, [ 
• ~ Eu, vendo em ti minha maior ventura: ~ 

: : 

! Moçps amb.os, no ardor da mocidade, I 
[ Amar, viver de amor que sempre dura, [ 
~ E nem ter medo á propria sepultura, ' j 
i Porque o amor vai além da eternidade : i 
; ~ 

~ - Duas -almas numa alma conwvida l 
l Fundirmos e ante o altar se entrelaçando ~ 
i As mãos ali, eu suspirar: querida] i 

Tu me sorrires tremula, corando, 
Eis o dia melhor de minha vida, 
Que eu não sei se virá . . . que vai tardando. 

ALberto de OLiveira 

Nota da Redação: -Este bélo soneto que Alberto 
• 1 de Oliveira teve a gentilezà de mandar para «Ü Ensaio », 
: [ foi, disse-nos o Príncipe dos Poetas Brasileiros, escrito ha 
L.~···. mais de 40 anos, porém, nunca publicado tal qual está. • ,..-~; 

i~;~f.~·~··::)· · · ........................................................................................................................................................................................... {;:~i'~;fi 
=~~~·~ ................................................................ ·········································:.~·~·~~= 
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ALBERTO DE OLIVEIRA AO DEIXAR o GINÁSIO APÓS A SESSÃO DO CENTRO 
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A -retirada da-·Laguna 

Um dos fatos mais gloriosos narrados 
pela historia universal é, sem duvida, 
a retirada dos 10.000 gregos, que ha
viam combatido a favor de Ciro, o 
j~vem,no _ quarto seculo ·antes de Cristo. 

'Longe da patria, em país extranho, 
cercados de inimigos, que os matavam 
traiçoeiramente, e q uasi da propria na
tureza, estavam prestes a se render, 
quando um jovem, Xenofonte, assm;n e 
o comanç!o e promete !{}~á-los á pa tria. 
Atravessam vales, montanhas e rios, 
vencem traições e assaltos inimigos, a 
fome, a sêde, graças á inteligencia e 
coragem dos seus chefes e á perseve
rança dos destemidos soldados, che
gando, enfim, á patria, embóra, em 
numero reduzidíssimo. E o seu chefe, 
Xenofon te, se imort;:dizoU:, · escrevendo 
as peripecias desta extraordinaria re
tirada, durante a q,ual os so ldados ca- ' 
minharam 600 leguas. através de ignotos 
e asperrimos caminhos. 

Como esta bri lhante retirada, a nossa 
historia nos descreve uma, que, talvêz, 
a excedeu pela constancia e heroismo de 
seus soldados; e que como a retirada dos 
dez mil, teve quem a descrevesse; um 
ilustre oficial do exercitó brasileiro, Al
fredo de Escragnolle Taun-ay: 

Durante a guerra do Paraguai, resol
veram mandar um corpo de exercito 
p_ara invadir o norte desse país. Iria até 
Uberaba; e daí, por terra, para· Ma:to. 
Grosso. De Laguna, onde f6ra já, - á 
procura de viveres, teve que efetua r a 
mais difícil operação de guerra, feita 
p or quem não mais tem esperan ça e, 
«a rrependid o experimenta as conse
quencias de unia fa lta cometida ». , 

Marcharam dias e n oites, perseguidos 
pela cavalaria contraria, dando comba
tes e assaltados a todo momento, ás 
vêzes, privando-se das bagagens, só le
vando éf roupa que vestiam. 

A marcha, a través de grélndes pan
tanos ou d e terrenos cobertos de altas 
e duras hervas, que, cortadas ;e deitàdas 
ao chão, dilaceram os pés, é forçada e 
martirizante. A estas h ervas os para
guaios ateiam fogo, tomando a planície 
verdadeira fomalha, onde os brasileiros 
cansados, famin tos e sedentos morrem, 
ora sufocados p elas fumaças, ora quei
mados, ora vitimas dos inimigos em 
constantes cargas de fogo. -

Ora um sol causticante os abraza, ora 
chu vas e tempestades, sobrecarregando
lhes as desventuras, auxiliam os inimigos 
na sua furia sa,nguinaria. Tudo lhes pa
reêia contrario: e como já se não lhes 
bastassem tantos males, eis que aparece 
entre eles a ' terrível epidemia, a «cholera
morbus », que lhes faz numerosas viti
mas: uns se estorcem sob os raios abra
sadores do sol, e outros são açoitados 
por chuvas e ventos. 

E assim o numero desse desgraçados 
ia crescendo, cada vêz mais, como se 
este horrível flagelo fosse a parte final 
de tantos e abnegados serviços pela pa
tria, como premio de tantos, elevados e 
heroicos feitos. O numero dos desgra
çados assume grandes proporções: foi 
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Porque chorais assim, tristonho marinheiro, 
Ao vêr a a ldeiazinha. ao longe se sumir? 
Noiva, porque chorais, ao vêr o companheiro 
Que acabrunhado vem de vós se despedir? . 

: . 
: . 

Porque, porque chorais em tróvas, seresteiro, l i 
Desde que o sol se põe, até o sol surgir? ~ i 
E vós, porque chorais, mendigo caminheiro, 1 : 
Sem pão, semJar, sem ter um canto onde dormir? ~ : 

: . 
: . . ' . : . : 

A vossa magua é como um simples grão de areia E ~ 
Do deserto sem fim de Dé>r q ue nos rodeia] : ~ 
-- Vosso sofrer _é nada em face do sofrer, : i . ' 

r ~ 
: . 

- Vossa ferida é nada em face da ferida . • 
Daquele que jamais «meu filho] » ouviu na vida, 
D aquele que «m amãe1» não sabe a quem dizer] 

AnnibaL de /l1e LLo Couto 

·· .. 
\ {~. : •• ·~~ ~ :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fie • •• • • • • •• .-.::, }. .~.:: ! 
········· ~' ········· 
qua ndo os chefes, em tão angustiosa 
situação, resolveram a ba ndona-los. 

A despedida daqueles, que, ta lvêz, 
jamais se veriam neste mundo, é cruel : 
o companheiro que larga outro, as dé>res 
do que fica, a lembrança da família; o 
irmão que se despede do irmão, a ,_grande 
dé>r da separação forçada, a dé>r da a lma 
e do corpo; e o amigo que se sepa ra do 
amigo, em momento desgraçado para 
todos, qtwndo a dé>r sufoca os «áis >> que 
partem de corações dilacerados, quando 
as lagrimas dizem mais da dé>r, da sau
dade e do amor, do que as proprias pa
lavras, tudo isto constitue a parte m ais 
lugubre de tão sobrehumana caminhada. 

Os infelizes, pedindo que se lhes dei
xem a.gua, são colocados em uma chou
pana, onde á porta, num pequeno car
taz, ape lavam para a generosidade dos 
paraguaios: << graça para os cole ricos >> . 

Põe-se novamente em marcha a co
luna e pouco depois ouvem-se tiros: são 
os paraguaios, que atacam os m ori
bundos, matando a todos, exce to um, 
a quem disseram: << não se fei:-e· um ca
daver >>. 

A coluna, extenuada e reduzida em 
mais da metade dos soldados com que 
invadiu o Paraguai, passa por todas as 
miserias que o homem pode passar, sem 
sucumbir. E' comandada por um ca
pitão, e chega ao lugar determinado em 
bé>a ordem, com seus es tandartes e ca
nhões . 

Patenteiou essa retirada << q ual a força 
da resistencia da a lma brasileira e de 
quanto é capaz, em o dever lhe exigindo 
sacrifícios. >> 

J!1ario Chicahyban 

·Ciclo 
D esponta o dia . . _ O sol, com. seus 

raios cintilantes, aparece afugentando 
as tre~s noturnas e espraiando verme
lhidões multiformes pelo fi rmamento. 

Tudo se movimenta para começar,com 
o astro, a sua luta pela vida. A passa
rada em gorgeios varios principia o seu 
trabalho cotidiano sob a suavidade do 
seu trina r para afasta r talvêz a tristeza, 
ou, então, a aspereza do trabalho. 

E, com todas as alegrias, culmina o 
sol pelo azul celeste. _ 

E' meio d ia ... O astro tem todas as 
cin t ilações de uma preponderancia sem 
fim: tudo es t á no auge das suas forças 
e os raios causticantes cáem de cheio 
sobre a natureza. 

.Mas, o apogeu da força, da a legria, 
da gloria precede sempre a decaden
cia, e, assim, o astro-rei da culminancia 
vai descaindo em demanda do hori
zonte. 

Entardece ... O sol já quasi sem for
ças despede-se dos que buscam o_ aco
lhimento para o descanço do lutar do 
dia, das p lagas que abandonava e aca
bára de aquecer com seus desprendi
mentos de calor. Tudo se adapta ás 
tardes serenas, somente refletidas no 
sonóro cantar dos passaros que agra
decem por certo a luz, a carícia que o 
sol lhes dedica perenemente. 

Como o astro que n asce, com todas 
as esperanças e resplendentes belezas, 
tudo na na tu r a tem o momento em que 
vê a sua ascendencia realizada, porém, 
nem sempre antevê a Íngreme ladeira 
da decadencia precedida de todos os 
fulgé>res da vida. 

Jona.J J!foreira de ./f!lorae.r 
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«O Ensaio >> rememóra, 
os títulos das colaboraçê 
partem. A discreção n~ 
um trabalho completo, . 

____ se _ reportasse ás prúca.J 
mento, caíria, por certo 
das gentis colaboradora 
pois, á citação do nome 
respectivos trabalhos. 

Nedda Villares Paiv. 
bach~relandos, a decán 
radares do << O Ensaio >> 
verão (1926), Lenda de 
b usca da fe licidade, E 
pé>r de sol (poesia) . As d 
o pseudonimo de Ennê. 
sua lavra umas quadra 
b licadas no nosso numer 

Uthilde Ribeiro, a lt 
satíricos q ue publicou so 
de Monóculo: Indolenci< 
Santidade e Timidês; e 
toria da avózinha, Me, 
dações, Covardia, Nata 
garras boêmias, Anita C 

rói, e os sonetos: Confis 
Imprecação. 
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·Ciclo 
o dia o o • O sol, com seus 
ntes, aparece afugentando 
turnas e espraiando verme
tiformes pelo firmamento. 
ovimenta para começar,com 
a _lu ta p~la vi?a .. ~ passa
gews vanos prnlCipia o seu 
idiano sob a suavidade do 
era afastar talvêz a tristeza, 
aspereza do trabalho. 

)das as alegrias, culmina o 
l celeste. 
ia o o • O astro tem tod~s as 
e uma preponderancia sem 
tá no auge das suas forças 
austicantes cáem de cheio 
reza. 
Jogeu da força, da alegria, 
•recede sempre a clecaden
' o astro-rei da culminancia 
:lo em demanda do hori-

: , o o O ,sol já quasi sem for-
· Se dos que buscam o_ a co
ra o descanço do lutar do 
gas que abandonava e aca
uecer com seus desprendi
calor. Tudo se adapta ás 
1as, somente refletidas no 
ar dos passaras que agra
:erto a luz, a caricia que o 
ca perenemente. 
cstro que nasce, com todas 
OIS e resplendentes belezas, 
ura tem o momento em que 
:endencia realizada, porém, 
: antevê a ingreme ladeira 
:ia precedida de todos os 
vida. 

J onaJ' Jlforeira de ll1orae.r 
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BIBLIOGRAFIA DOS BACHARELANDOS 

«O Ensaio >> rememóra, nestas colunas, 
os titulas das colaborações dos que ora 
partem. A discreção não lhe permite 
um trabalho completo, por isso que si 

o __ o· .se . reportasse ás prúcaJ' eras do nasci
mento, caíria, por certo, no desagrado 
das gentis colaboradoras. Limitar-se-á 
pois; á citação do nome dos autores e 
respectivos trabalhos. 

Nedda Villares Paiva, é, dentre os 
bacharelandos, a decána dos colabo
radores do «O Ensaio >> . Escreveu: O 
verão (1926), Lenda do miosótis, Em 
busca da felicidade, Fantasía de um 
pôr de sol (poesia). As duas ultimas sob 
o pseudonimo de Ennê. São ainda de 
sua lavra umas quadras satiricas, pu
blicadas no nosso numero XI, em 1929. 

Uthilde Ribeiro, além dos sonetos 
satiricos que publicou sob o pseudonimo 
de Monóculo: lndolencia, lnconstancia, 
Santidade e Timidês; escreveu: A his
toria da avózinha, Meditando, Recor
dações, Covardia, Natal, Canto das ci
garras boêmias, Anita Garibaldi, Nite
rói, e os sonetos: Confissão, Lagrimas e 
Imprecação. o 

--~~ 

Maria da Conceição Menezes: Ca
ridade, O sol e a lua (lenda), O adeus do 
filhinho, e mais: Iáiá não me toques e 
Conselhos (sonêto) sob o pseudonimo 
de D . Chicha. 

Lucia Benedetti: sob o pseudonimo 
de escreveu 
São ainda de sua autoria: A esquecida, 
Tudo que não volta mais, As três irmãs, 
Um perfil e o poemeto Absurdo. 

Maria A. Alonso: Felicidade, Dis
curso de saudação ao prof. Bittencourt, 
e Sonho, carta a u' a amiga sob o pseudo
nimo de Eu. 

Bertha Vergára: Os «Fulureios >>: 
Mané Pirigo, P ' ru qui é? Filosofia de 
matuto e A era de nois todo, sob o 
pseudonimo de Cabocla Nortista. 

Annibal Couto é o recordista de co
laborações. Escreveu: O combóio, De 
longe, Quando a noite desce, Resigna
ção, O sabiá que morrêu, Tristeza de 
caboclo, Misantropismo, José de An
chieta e Dia de Finados. Fez parte do 
«terrivel >> grupinho que escreveu «lns
tantaneos >> , «Circo de cavalinhos >>, 
«Coisas da vida >> , sob os pseudonimos, 

Ct 

respectivamente, de Codáque, sanam
bulo e Pelêo. Escreveu mais: Saber 
Lições (soneto-parodia), Na estrada d'a 
vida e O que não foi para o céu, sob os 
pseudonimos de Parodista, Petronitis 
e Matías. 

Guilherme Milward: Barra de 
Piraí, lcaraí no verão, Machado de 
Assis, Santa lzabel ao Rio Negro, Uma 
festa n a roça e Saudade. 

Lizardo de Lima : In teligencia e 
Em vão. 

José Romêu: Noites de Luar e Ma
nhã paulista. 

Antonio Abunahman: Petropolis 
e Castro Alves. 

Edgard Duarte : Manhã de prima
véra. 

Almir Madeira : Práia Grande. 
Astor Allemand: Uma tarde á 

beira mar. 
Flaminio Albuquerque : Uma via

gem fluvia l, Saudação (soneto). 
Jonas Faria: Friburgo. 
Jonas Moraes : C omparando. 
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ULTIMA BENÇÃO Colegas 
Ainda me lembro ... 
A primavera aparecia com toda a ma

gnificencia do seu esplendor, acordando 
sorrindo dentre as companheiras ador
mecidas no placido regaço das estações 
que se sucedem. 

Num adejo de rainha, e la subia ao 
pinaculo do trono, embriagando a Na
tureza, inundando-a de luz, eston tean
do-a de amôr, narcotisando-a com o bal
samo suave de perfumes extranhos, ex
tasiando-a com o nectar admiravel das 
flores que se esvai pelo espaço ao sopro 
dolente da brisa que passa e repassa 
sussurrando, num dedilhar harmonioso 
de notas cantantes. 
. 'Cantavam as aves em alegre côro. 

Foi embebido nesta apoteose de luzes 
que presenciei um quadi·o chocante, um 
quadro onde o amôr filial tenta reter o 
amor ma terno que parte, que singra 
para a eternidade. 

·:. jú~d~ · ~~ ·l~~b~~ .· .. · ..... ...... .... . 
i Maria Aguiar agonisava; sua alma 

qansada das miserias terrenas, ansiava 
J>ela libertação, bramia, clamava a .pa->'; 
eterna e seu corpo envelhecido, implo-
i~v'!- ·o lagedo humido de um tumulo, o 
leito 'mbrtuario de uma campa. 
· ·~"Ivo, meu fi lho, onde estás? Porque 
sufo"cas ·a tua dôr escondido da tua mãe? 
: -Ivo ·corre ab quarto da moribunda. 
Sua alma ora bailava na especta ti v a 
de um desfecho fatal, ora passava por 
üm vislumbre de esperança, que logo 
sumia •quando a santa mãesinha em vO
mitas atrozes lançava sangue, lançava 
a vida que sumia .. Seu coração fraque
ja-va ante aquele símbolo da dôr. 

E abraçava aquele corpo esguio, bei
;java-o, banhava-o de lagrímas, chorava, 
chorava soluçando o soluço terrível da 
quasi certeza de que a morte breve lhe 
tomaria aque la relíquia, grita revolto a 
sua impotencia ante a aJma de Maria 
que foge e murmura num cicio como a 
medo. _e_ 01 mãesinha como sofro . . . 

Uma luta sublime trava-se á beira 
daquele leito, a luta da,.dôr, da despe
dida entre dois entes ligados, do ultimo 
beijo, do derradeiro adeus. 

Sob os estragos da metralha, na !age 
humida de um carcere, nas trevas de 
uma masmorra, nas mãos de um carrasco, 
Maria morreria fe liz porque a vida lhe 
é uma corôa de espinhos, mas naquela 
hora a sua a lma ferrea tambem fraqueja 
vendo a prostração do filho á beira da 
sua cama, nas bordas do seu tumulo. 

Naquele catre sombrio um quadro 
sublime - o amor filial á beira do leito 
ajoelhado clamando, lutando impotente; 
o materno no leito apagando, sumindo, 
fugindo . .. 

- I v o querido, eu parto. . . não vês ? 
Olha, filho, os anjinhos, estão .. . · ro
deando minha cabeceira. . . O' como 
sou feliz . . . e queres com a tua dôr tirar
me a alegria de morrer sorrindo. . . de 
cantar dormindo o sono da mansão 
celeste . . . coragem, meu filho, esta casa 
é o que te deixo e a religião de Cristo o 
teu farol ... não chora filhinho . .. beija 
a minha mão é a ul ... ti ... ma ben . . . 
ção . .. que te dou a ... qui na terra .. . 

Um suspiro profundo, 
riso nos labias e a alma 
evoluiu~se para o etereo. 

um doce sor
daguela sa_n ta 

Delirando, na paroxismo da dôr, Ivo 
chama, grita-lhe, beija-lhe os cabelos 
brancos, aqueles cabelos encanecidos 
que fôra tão belos e que agora o sofri
mento os envilheceu. Mas quando lhe 
beija as faces e sente o con tacto gelido 
daquele corpo ele grita:-0' Deus per
verso que estais no céo, blasfemar-te-ei 
aqui na terra para mostrar ao mundo o 
barbaro que és. Arrebataste-me aquela 
que era minha vida. . . levaste minha 
mãesinha. mataste-me . . . mas eu 
ainda tenho forç~s para odiar-te, para 
profanar o relicario sagrado do Evan
gelho, para calcar com o peso do fél que 
me lan·çaste nalma a tua imagem, a 
tua religião, as tuas tradições. 

No supremo esforço que fizera, Ivo 
perde os sentidos e ao meio do quarto 
estendido cai. 

O trabalho é amargo, maJ' J'euJ' jruto.J 
J'ão doceJ' e apra.fireú. l!1. ·.171aricá. 

Felizes daqueles que viram, ouviram 
e sentiram os prazeres e sofrimentos deste 
mundo de miserias, porque o seu pre
sente será um mar de lagrimas e o seu 
futuro um vale de inefaveis doçuras! 

Companheiros! .... 
Os élos que no~miam, em breve os 

veremos jazer. por terra, sepulta dos 
no cofre quendo das reminiscencias 
adormecidos no leito infindo das sau~ 
dades, das -saudades destes tempos que 
mais não voltam ... 

Um lustro de continua convivencia é 
passado e os esforços que nele empre
gamos já são coroados de louros, já são 
recompensados pela vida que vamos 
usufruir, quando ingre.ssarmos nos hum
brais das academias. 

Sentimos o de~pontar de uma espe
rança· que nos amma, como ao beduíno 
§l sombra agasa lhadora de uma palmeira 
no deserto: uma recordação passada, 
clareando as trevas do porvir, mostran-· 
do-nos o caminho da conquista, indi-

Quando abriu os olhos e viu o corpo can~o-nos a estra_da da vida. 
da mãe na cama, aquele corpo que por Ne~ta grande ;ornada que empreen
tantos anos guardara uma abi1a de santa demos, muitos desanimaram em escala r 
~ por tanto tempo pulsou um coração a rocha ~o. saber, deixando-se ficar na 
de mater dolorosa, atira-se alucinado curva rehgwsa do destino, do destino 
áquela relíquia, e, beijando as faces inflexível em si! a rota. 

_aplidas e belas do cadaver, cicia: mãe- E, arrependidos, olham os seus com-
sinha, parto para onde estais, para o panheiros que vitoriosamente ttans
lad0 de ineu paisinho ... 01 como sou puzeram todos os obstaculos, sofre,ndo 
.feliz nesta hora em que sinto o sopro da os revezes do inverno da vida, para de~
morte bafejar-me e a vida esvaecer-se cançarem placidamente á sombra dos 
lentamente, 'mima aoce agonia ile des>1>' -'triunfos, na estrada florida da ventura _· 
pedida. . . Mergulhando o nosso pensamento no 

Erguendo sorrindo, o crucifixo · de p_élago insondavel do incognoscivel, sen
Jesus, suplica-lhe o perdão das ~uas bmo~ cf} nossa alma cantar c_horan?o a 
blasfemias que delirando clamara. Pe- poesia daqueles tempos~ pedir s01:rmdo 
de-lhe apressar a sua partida para o os encantos daquela vid~, dormir so-
segundo lar, para 0 lar eterno. nha~do aqueles romances Idos e acordar 

E J d lh d d Ih 
sentmdo as dores crueis das saudades 

esus per oou- e, conce en o- e N- d · · · ·: 
t 

ao · eixemos perdida no esqueci-
a n1or e. t d - 'd . men o a recor açao, a grah ão para 

Abraçado ao cadaver d~ ~ana,_t~mba aqueles que nos bafejaram com as 
para o lado murmuranao: - Mae . primeiras auras da ciencia: olhemos para 

Lá fóra a primavera saudava a Na
tureza com toda a magnificencia do 
seu esplendor, acordando sorrindo den
tre as companheiras adormecidas no 
placido regaço, das estações que se 
cucedem. 

J. B. CôrteJ' 

trás e contemplemos mais uma vez 
~quele cenario querido e suplices diri
Jamos os nossos olhares aos céus, im
plorando ao Redentor felicidades para 
os nossos mestres, e para nós a ajuda 
para que possamos arrastar a nossa cruz 
na íngreme ascensão desse calvario de 
ilusões -a vida. 

Avante, pois, colegas! Avante! 

João Baptúta Vida! 

................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................... ; : 

~"O'" DÊS 

A folhinha seca caíu do galho da jaqueira. 
A jaqueira disse: «Uma folhinha não faz falta >>. 
Caíu mais outra folhinha que na opinião da jaqueira 
Tambem não fazia falta. 
E as folhinhas foram caindo, caindo e a jaqueira ficou pelada. 

A jaqueira do meu pensamento tambem ficou pelada de 
folhinhas de ilusões. 

Ennê 

: o 

I i 
i i 

~ · ................................................................................................................................................................................ ; ......................................... .! . ··········································· ...................................................................... . 

é) campo der . 
Em cada habitação, b 

logar vasio, numa mold 
saudade, para os sêres 
mente ausentes. 

O mez de Novembro, 
dações nostalgicas, visinl 
que embála o berço feliz < 
ranças, cultúa, num dos 
finados>>. 

Finados é o dia da sau 
angustiosa de uma feli 
de uma alegria que se 

-, .trist.e-za . 
Finados ... dia da dôr < 

coma lembrançadosnosso: 
Foi num desses dias q 

emotivos e piedosos aspé< 
á mansão do cemiterio. 

A chuva é infalível no 
é uma superstição popul. 
uma determinação divim 

Quando v isitei , pela 1 
«Campo da saudade >> , r 
descançava a joia que m 
ciosa - minha mãe. 

Então peregrinei por ( 
turas, mais para observa 
atitudes dos seus visi tan 
ção fisionomica, a contri, 
a piedade das oferendas. 



Colegas 
o é amargo, ma.r .reu.r jruto.r 

apra.rifJei.r. /71. ·Jlfan"cá. 
1queles que viram, ouviram 
s I?raz.eres ~sofrimentos deste 
m1senas, porque o seu pre
lm mar de lagrimas e o seu 
vale de inefaveis doçuras! 

. 1 :e1ros . . ... 
ue no~miam, em breve os 
.zer por terra, sepultados 
[Uerido das reminiscencias, 
;; no leito infindo das sau
saudades destes tempos que 
oltam . . . 
) de continua convivencia é 
>S esforços que nele empre
o coroados de louros, já são 
dos pela vida que vamos 
ando ingressarmos nos hum
:ademias. 
o despontar de uma espe

os anima, como ao beduíno 
asalhadora de uma palmeira 

uma recordação passada, 
trevas do porvir, mostran

tminho da conquista, indi-
es trada da vida. 

mde jornada que empreen
tos desanimaram em escalar 
saber, deixando:se ficar na 
osa do destino, do destino 
1 sua rota. 
ndidos, olham os seus com
gue vitoriosamente trans
dos os obstaculos, sofrendo 
o inverno da vida, para de~
lacidamente á sombra dos 
estrada florida da ventura .' 

ndo o nosso pensamen.to no 
davel do incognoscivel, sen
sa alma canta r chorando a 
eles tempos, pedir sorrindo 

daquela vida, dormir so
!les romances idos e acordat· 
I ores crueis das saudades ... 
emos perdida no esqueci
:ordação, a gratidão para 
! nos bafejaram com as 
ras da ciencia: olhemos para 
~mplemos mais uma vez 
:io querido e suplices diri
,ssos olhares aos céus, im-
Redentor felicidades para 

:estres, e para nós a ajuda 
:samos arrastar a nossa cruz 
ascensão desse calvario de 
vida . 
>ois, colegas! Avante! 

João Bapli.rta Vida! 

, .................................... . ..................................... ................................... : 
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O ENSAIO 15 

FACHADA DO PREDIO DA SECÇÃO FEMININA 

() campo da saudade 
Em cada habitação, ha sempre, um 

logar vasio, numa moldura violêta de 
saudade, para os sêres irremedia vel
mente ause.ntes. 

O mez de Novembro, cheio de recor
dações nostalgicas, visinho do de Natal 
que embála o berço feliz das novas espe
ranças, cultúa, num dos seus dias, «os 
finados>>. 

Finados é o dia da saudade. Saudade 
angustiosa de uma felicidade morta, 
de uma alegria que se degenerou em 

, , .tristeza. 
Finados ... dia da dôr que se eterniza 

com a lembrança dos nossos a.ntepassados. 
Foi num desses dias que observei os 

emotivos e piedosos aspéctos da romaria 
á mansão do cemiterio. 

A chuva é infalível no dia de finados ; 
é uma superstição popular, mas parece 
uma determinação divina. 

Quando visitei, pela primeira vez o 
<< Campo da saudade », nele ainda não 
descançava a joia que me foi mais pre-
ciosa- minha mãe. . 

Então peregrinei por entre as sepul
turas, mais para observar as adoraveis 
atitudes dos seus visitantes, a compun
ção fisionomica, a contrição das préces, 
a piedade das oferendas. 

O cemitério, quando a saudade dos vi
vos florece na quietude dos mortos, é um 
vasto campo de indagações psicológicas. 

Aqui, uma mocinha, viuva recente, 
com os cabelos em desalinho, tem a fi
sionomia abatida, os olhos rubros, pi
sados de chorar. Quiçá, nem a esponja 
inexoravel do tempo apagará esses ves
tígios de dôr e de,sconsôlo e não lhe virão 
jamais, manhãs de primavéra, cheias 
de risos e de flôres. · 

Alí, um viuvo de poucos mêzes, chora 
a ausência de sua esposa e espalha pelo 
marmore gélido da sepultura uma bra
çada deJiôr.es. Acolá, vê-se uma velqinha 
que não quer se despregar do h.iiTIU:lo 
do filho. Sem cessar, entre lagrimas, 
reza, murmura e abraça em delírio, a 
velha cruz do sepulcro filial. 

Frustaneamente, tentam arrancá-la 
'dalí; daquela devóta e incomoda posi
ção, daquela infinda tor tura moral. Ela 
insiste, acha prazer na persistencia. 

Alhures; está um jovem que genu
flexo, ao pé , da catacumba ma terna, 
pranteia a sua mãe . Vê-se que está can
sado de chorar. Põe-se de pé. E agora, 
resignado, sorri com desdém para aquele 
quadro, o mais triste que se póde ima
ginar. Ei-lo que se põe a andar, a passos 
tropegos, desorientado como um louco, 
murmurando a olhar para o céo enu-

blado, turvo, que dá á terra um aspécto 
pavoroso: Deus! tu és piedosol0 Vale-te 
do teu poder supremo e alivia estes que 
sofrem! Assim que és benéfico? Men
tira, tu não existes! 

Entrára-lhe na alma a descrença. 
Impressionado, envolto em crueis pesa
dêlos, fui contemplar mudo, aparva
lhado, extatico, não mais os tumulos, 
mais as flôres que enfeitavam a morte, 
rindo~se umas, porque, como certas al
mas, não nasceram para chorar; choran
do outras, porque como certas criaturas, 
foram feitas para a tristeza. 

Sáio inquieto e desolado do Cemiterio . 
E fóra do recinto- que encerra a tran
quilidade dos mortos, encontro a vida 
que não é mais do que a morte disfar
çada na hipocrisia~ do viver. 

Passaram-se os anos . .. 
· Hoje, chóro pela minha mãe, alma de 

luz e de bondade, essencia que embal
samava meu coração. Agora pranteio 
minha progenitora que deixou minh' al
ma a se dilacerar em dolorosa melanco
lia, qual passaro sem ninho. 

Porque morreste assim ó mãe! tão cedo? 
Procuro-te n<;> azul da imensidade, 
Com umaansiaqueme torna mudo e quêl 
De te vêr e matar tanta saudade! do 

S. Lizardo de Lima 
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Historia de um moço 
triste 

Amilcar foi um grande am1go meu, 
nos tempos de colegio . 

Magrinho, pálido, de fundas olheiras, 
desageitado de corpo, sempre extra
nhamente triste, sempre afastado dos 
outros, era o mais exquesito ele todos 
os alunos. 

Os colegas desconfiavam que êle so
fria dos pulmões, evitando por tal mo
tivo a sua companhia e, -assim, não sei 
si era mais piedade ou medo o que êle 
causava. 

De todos, só eu não lhe negava pala
vras de amizade e era por isso o unico a 
quem êle se chegava um pouco e, assim 
mesmo, constrangido e desconfiado, 
pois que, pelo habito de se vêr despre
sado por todos, parecia pensar que no 
mundo não houvesse ninguem que lhe 
não tivesse av':!rsão . 

Afeiçoei-me de tal fórma a Amilcar, 
que muitas vezes preferi partilhar de 
sua tristeza a fruir da eterna alegria dos 
qu tros colegas. 
: E como êle se sentia satisfeito quando 
~u dêle me acercava para trocarmos 
i~eas sobre qualquer assunto! Apezar de 
nunca exteriorisar o que lhe ia no inti
ino, eu ben1 via seu imenso prazer nesse 
instante, bem via que se achava orgu
lhoso e consolado como um imperador 
que, destronado e injustamente banido 
da patria por ingratos amigos, tem um 
dêles, . expontaneamente, sincerament_e, 
como · companheiro de infortunio, se
guindo junto .para o ostracismo. 
, Mas a amizaSJe .que Amilcar via em 
mim era ofuscada logo pela ogerisa que 
notava por parte dos outros colegas. 
E, assim, a alegria de meu amigo tinha 
a efemera existencia das rosas de l\1a
lherbe; e, como as creanças que morrem 
áo na séer, ô riso que· então ·lhe- nàscia 
nos labios, empalidecia para logo mor
rer, seiiJr. deixar ui:r].a terna saudade no 
mundo ae suas tristezas. 

Despresado e mesmo odiado, pois á 
força do recolhimento era tido como 
pretencioso, êle resignou-se a viver so
sinho e sem amigos. 

Sua solidão e sua. indiferença vale
ram-lhe o ridículo! 

Amilcar passou a ser objéto de es
carneo, o alvo de todas as ironias. · 

-O tisicol o maluco! o solitariol 
eram ditos com que a lgum gaiato fazia 
os colegas romperem em estrondosas 
e perversas gargalhadas, vendo-o passar. 

Lembro-me ainda bem de um dia 
em que um aluno, sarcasticamente, afir
mára que êle estava apaixonado . .. 

Foi uma risada geral. . . Amilcar! 
Então queria se transformar num D. 
J uan finorio aquele desengonçado D. 
Quixote! Amilcar, apaixonado! Que cou
sa engraçada!. .. Amilcar, apaixonado!... 
Os desherdados da sorte e os fracos não 
têm o direito de gostar de ninguem ... 

Quando terminamos o curso, somente 
para mim Amilcar teve um abraço de 
despedida, ao partir para a sua terra 
natal, de onde viéra ainda criança, ·com 
a alma povoada de ilusões, e para onde 

O ENSAIO 

Conversa 

-Cigana dos olhos máus, 
Aqui tens a minha mão ... 
Lê, Ó morena cigana, 
Dize-me a frase que engana 
Mas que afaga o coração! ... 
Dize! ... Teus olhos estranhos 
Tão meigos, ternos, tristonhos 
Parecem uma avenida 
De uma cidade garrída 
De uma cidade de sonhos. 
E tens ilusões, cigana? 
Cigana dos olhos maus .. . 
Quem te fez tão má, cigana? 
Não viste a sina em· tua mão? 

- Não vi. A sina esquecida 
Que a legrava a minha vida 
Eu a procurei em vão ... 
Depois. . . mas continuei ... 
E o sonho que então sonhei 
Sepultei no coração. 

-Então, cigana morena, 
Dá-me a tua mão pequena 
Deixa que eu leia tam bem 1. 
Ou antes, fita-me bem 
Que te direi o presente. 
Vejo um futuro bonito 
No teu olhar exquisito 
Onde a ventura anda a usente! . .. 
Dá-me a mãozinha cigana 
Deixa de ser triste assim 1. . . 
Vive feliz e contente!. .. 
- Não posso. Adeus 1 Vou andar ... 
Eu vi no olhar da cigana 
Nos olhos máus e bonitos, 
Uma saudade brilhar ... 

Lucia 

Hora de Cordialidade 
Despedindo-se dos professores e co

legas, os quintanistas ofereceram-lhes 
e ás suas Exmas. famílias, no dia 26 de 
novembro, uma interessante Hora de 
Cordialidade. 

Foram momentos de verdadeira ale
gria, durante os quais tivemos oportu
nidade de conhec~a perícia de a lguns 
a lunos em generos, até então, para nós 
ignorada. 

Marcos Almir que sabia mos perfeito 
imitador de Maurice Chevalier, foi~ 
sem duvida a principal figura da parte 
comica, quer contando fafos dos quais 
ele e o Flavio Castrioto eram os prin
cipais protagonistas, quer imitando os. 
professores, auxiliares de disciplina,cole
gas e até as interessantes declamadoras. 

A pedido do proprio diretor ele o 
imitou passando repreensões e disse 
saber faze-lo , por já as haver recebido 
várias vezes. 

O Luiz Miranda bancando o Raul, 
o fez com grande sucesso. As suas ca
ricaturas estavam muito interessantes. 

Conceição, apreciada declamadora~ 
cantou, acompanhando com o violão 
varias canções. Foi um dos grandes 
numeras da festa. 

Nedda, Uthilde, Maria Alonso e Lu
cia, cantando e declamando, mais uma 
vez confirmaram o conceito de eximias 
em que são tidas , 

Concorreram ainda para o brilho da 
Hora de Cordialidade o Trio M. B. 
M. (Miranda, Barata e Macle:rewsky), 
o apreciado pianista Maclerewsky, e o 
original opeaclcer Flavio Castrioto. 

Os numeras, bem escolhidos, foram 
qua_si .todos repetidos, dada a insis
tencia dos aplausos. 

0~~~~~0~~~~~~0 

voltava já moço, -descren-te -da vida e ---· - ---Fülu:t•eios 
descrente dos homens ... 

Soube, hontem, por acaso, da morte 
de Amilcar. 
. Soube por um ex-colega, seu conter
raneo, que piedosamente lhe foi a tirar 
uma pá de cal na sepultura. 

Esse colega, triunfalmente lembrando 
as suspeitas do nossos velhos compa
nheiros, contou-me que Amilcar, tu
berculoso, ultimamente costumava ter 
fortes hemoptises, após uma das quais 
morreu. 

Não sei porque, não posso me con
vencer que Amilcar tenha · morrido 
mesmo tuberculoso ... mais me parece 
que as golfadas de sangue que êle es
carrava, eram provenientes das profun
das chagas que tinha no coração. 

Senti muito a morte de meu amigo, 
mas não a lamento. . . Foi uma felici
dade para êle, como é uma felicidade a 
morte de um passarinho encarcerado 
em uma gaiola, em meio de uma flo
resta toda banhada de luz, toda eng11la
nada de flôres, onde a passarada, indi
ferente ao mísero cativo, saltita alegre 
de galho em galho, em a lacres gorgeios ... 

A. Af. 

Biête de apahon.ado 

Amenhã, minha Anastaça, 
Qui intéra um mêi noço amô, 
Te mando um pinto de raça 
E um lindro broquê de flô. 

Na da h ai qui o brio traga 
Dêces teus óio querida; 
O só de noite se apaga . . . 
Eles bria toda vida! 

Cum minhas mão trabaiando 
Fiz de tamanco dois pá: 
Um é meu; o outro é teu 
Quando o inverno começá. 

P'ra mode eu i perparando 
Pidi, meu bem, tua mão 
Já gastei todo apurado 
De uma pranta de argudãol: 

De cajú dôce a castanha 
Prantei mas deu foi azedo
C' as amizade de manha 
Se dá-se o mesmo segredo 

Ai, morena] eu não quiria 
Nem mais uma hora vivê 
Se subéce que aigum dia 
Me haveras de aburecê 

CABOCLA NoRTISTA'. 

O tempo de( 
A escola lhes cousava 1 

<:rianças que nunca se hav 
de casa; o mestre, de lon 
elas mais parecia a encar 
tanás. 

E o mêdo, e a · sauda1 
-dos jogos puerís, embm 
.a separação, as faúam o 

O primeiro dia 'q&e lá 
.çeu interminavel: minuto: 
seculos, horas, milenios t 

pria eternidade. 
Logo que o professor 

-do, o temor se lhes ap< 
rações e eles qnizeram de 
entre as carteiras, quan1 
sala a rouca voz do velb 

E esses meninos chora 
-diariamente para a escola 
.alegres, quando, com a 1 
.a hora do regressar ao L 

Ouanto então não dese 
-dia-:- que achavam tão lm 
nar do curso. 

E o tempo passava ... 
Com o decorrer dos di: 

uma mudança se operou 
tre já não lhes era caus< 
sim de respeito; nele já 
gundo pai; os colegas, 
-primeiro dia se fizeram c 
ficaram amigos. 

Amavam já a escola e 
res agóra, passavam ... 

Chegou, afinal, o dia 
ansiavam, o dia que li 
fim do curso e, em v.ez, 
rem, ei-las que se entri~ 
.a saudade de novo as 
saudade do mestre, ante 
escola, outrora odiada, 1 

Sentem deixar aquela 
havia anos, contrariada~ 

O que se passou com 
<:om essas crianças da b 
não nos é extranho a nÓ: 
pedimos do Ginásio. 

A saudade dos pais, 
ha 5 anos e a temos to 
saudade dos mestres, é 
Ginásio, nós a sentimos 

Sempre a separação 
saudade é a mesma, a s1 
é outra: ao passo que < 

passageira e terminava 
a dagóra é para sempre. 

Guil!w 

.................................... 
Forma tu 

Ao numero dos ex-ah 
nasio que completaram o 
formaturas ja demos no 
numeros passados, junt 
nomes de J ader Bitte 
Lefévre. O primeiro, _ fo1 
genharia, pela Escola 
.segundo em odontologia 

Aos novos doutores, 
felicita e augura exito I1 



e Cordialidade 

1do-se dos professores e co
[uintanistas ofereceram-lhes: 
:xmas . famílias, no dia 26 de 
uma in teressante H ora de 

!e. 
1omentos de verdadeira ale
te os quais tivemos oportu
conhec~Qa perícia de alguns. 
generos, até então, para nós. 

1\.lmir que sabíamos perfeito 
e Maurice Chevalier, foi,. 
a principal figura da parte 

!r contando fatos dos quais. 
vio Castrioto eram os prin
cgonis tas, quer imitando os. 
auxiliares de disciplina,cole
in teressan tes declamadoras. 
• do proprio diretor ele o 
>ando repreensões e disse 
J , por já as haver recebido 

liranda bancando o Raul, 
rande sucesso. As suas ca
tavam muito interessantes . 
, apreciada declamadora,. 
ompanhando com o violão 
ões. Foi um dos grandes 
festa. 

thilde, Maria Alonso e Lu
o e declamando, mais uma 
1ram o conceito de eximias 
tidas , 

1m ainda para o brilho da 
ordialidade o Trio M. B. 
t, Barata e Maclerewsky), 
pianista Maclerewsky, e o 
cker Flavio Castrioto. 
os, bem escolhidos, foram 

repetidos, dada a insis
>lausos. 

~~~~o 

:-, I . 'ü ure1os 
Biête de apai-xon-ado 

tã, minha Anastaça, 
téra um ·mêi noço amô, 
ndo um pinto de raça 
indro broquê de flô. 

1ai qui o brio traga 
teus óio querida; 
: noite se apaga ... 
·ia toda vida 1 

inhas mão trabaiando 
tamanco dois pá: 
neu; o outro é teu 
' o in verno começá. 

)de eu i perparando 
.eu bem, tua mão 
~i todo apurado 
pran ta de argudão 1: 

dôce a castanha 
mas deu foi azedo· 

1izade de manha 
: o mesmo segredo 

enal eu não quiria 
tis uma hora vivê 
:::e que aigum dia 
~ras de aburecê 

CABOCLA NORTISTA. 

O tempo de Colegio 
A escola lhes cousava mêdo, a essas 

<:rianças que nunca se haviam apartado 
de casa; o mestre, de longas barbas, a 
elas mais parecia a encarnação de Sa
tanás. 

E o mêdo, e a saudade dos pais e 
-dos jogos puerís, embora fosse bréve 
.a separação, as faziam odiar a escola. 

O . . d" .,.::::, I ' f pnme1ro 1a que a ·oram pare-
-ceu interminavel: minutos semelhavam 
seculos, horas, milenios e o dia, a pro
pria eternidade. 

Logo que o professor subiu o estra
-do, o temor se lhes apoderou dos co
rações e eles qnizeram desaparacer por 
-entre as carteiras, quando soou pela 
sala a rouca voz do velho mestre. 

E esses meninos choravam ao partir 
-diariamente para a escola e só riam, de 
.alegres, quando, com a tarde, chegàva 
.a hora do regressar ao lar paterno. 

Quanto então não desejavam aquele 
-dia, que achavam tão longe, do termi
nar do curso. 

E o tempo passava ... 
Com o decorrer dos dias, dos mêses, 

uma mudança se operou nelas: o mes
i:re já não lhes era causa de mêdo, e 
sim de respeito; nele já viam um se
gundo pai; os colegas, esses, logo no 
primeiro dia se fizeram queridos e lhes 
ficaram amigos. 

Amavam já a escola e os dias, cele
res agóra, passavam ... 

Chegou, afinal, o dia pelo qual eles 
.ansiavam, o dia que lhes marcava o 
fim do curso e, em v.ez. de se a legra
rem, ei-las que se entristecem. E' que 
.a saudade de novo as atormenta:, a 
saudade do mestre, antes temido, "da 
escola, outrora odiada, dos colegas. 

Sentem deixa r aquela casa em que, 
havia anos, contrariadas, penetraram. 

O que se passou com esses meninos, 
<:om essas crianças da historia acima, 
não n os é extranho a nós, que nos des
pedimos do Ginásio. 

A saudade dos pais, nós a tivemos 
ha 5 anos e a temos todos os anos; a 
saudade dos mestres, dos colegas, do 
Ginásio, nós a sentimos agóra. 

Sempre a separação a motivou . A 
saudade é a mesma, a separação é que 
é outra: ao passo que a dos pais era 
passageira e terminava com as ferias, 
a dagóra é para sempre .. , 

Guilherme Jl1ilward 

············································-·········· 
Formaturas 

Ao numero dos ex-alunos deste Gi
nasio que completaram o curso e de cujas 
formaturas ja demos noticia em nossos 
numeros passados, juntam-se agora os 
nomes de J ader Bittencourt e Kali 
Lefévre. O primeiro, . formou-se em en
genharia, pela Escola Politecnica e o 
_segundo em odontologia. 

Aos novos doutores, o «0 Ensaio » 
felicita e augura exito na vida pratica. 

O ENSAIO 17 

Média final dos exames do Curso primaria 
.,......-;r 
~~~ ~ 

I. a Serie 

Homero Punaro Baratta, 6,5 
Walker N ascimento Menezes, 6 
Odilon Mignon, 5,8 
Ismael Corrêa Filho, 5,6 
Abilio Faria Junior, 5,5 
René de Oliveira, 5,3 

2. a Serie 

Carlos Eugenio Ribeiro, 8,05 
W alzanias Pereira Primo, 8,1 
Antonio Souto Lima de Faria, 7,6 
Malcolm Causer, 7,6 
Helio Siqueira Campos, 7,1 
Oswaldo Mignon, 7,1 
Beneaicto Cavalcanti Brotherhood, 6,8 
Agnaldo Machado Souza, 5,6 
Salomão Velmovitzky, 5,3 
Albe rto Rii:ter, 5,2 
Osmar Mignon, 5, l 

3. a Serie 

Sergio Arthur da Silva P essôa, 9,5 
Edgard Canellas, 8, 7 
Murilo Diniz, 8, 7 
Tommy Queiroz, 8,6 
Nilson Bittencourt, 8,2 
Francisco Maria Esteves, 8,2 
Mauro ·Muniz, 7,8 
Protasio Antunes de Oliveira, 7,3 
Salomão Schor, 7,2 
Luiz Ay.gusto Feitosa, 7,02 
Jayme Roizman, 7 
Acyr de Andrade, 6,8 
Fernando Bentes Vianna, 6,8 
Helio de Abreu Moreno, 6,8 
Aloysio de Lima Bahiense, 6,7 
Spartacus Siqueira Campos, 6,6 
José de Oliveira Campos Netto, 6,5 
Waldemiro Duarte, 6,5 
J osé Frazão de Figueiredo, 5,8 
João Mandarino, 5,02 
Euclenio Dias Tellespires, 5,5 

Samuel Velmovitzki, 4,7 
Luiz Filippe Christophe, 4,6 
Arminio de Moura Pascual, 4,5 
Neocelino Velasco, 4,5 

4. a Serie A 

R omar Pereira Mattos, 9,5 
Milton Madruga, 8,2 
Manoel lgnacio Bastos Coutinho, 8,1 
D avid Treger, 7,8 
Milton Ribeiro, 7,6 
Nelson Sampaio de Andrade, 7 
Ramon Alonso Filho, 6,9 
R otterdam Corrêa, 6,9 
Dario Pitanga, 6,7 
Azauri Ma~:ones de Gusmão, 6,7 
Paulo Lindenberg, 6,6 
Americo Ventura, 6,2 
Genaro Braz, 6,2 
Helio Gomes de Oliveira, 5,8 
Lyses Porto Bastos, 5,5 
Fernando Carlos Miguelote, 4,6 

4. a Serie B 

Edgard Gomes de Castro, 8,6 
Uruam de Andrade, 8,5 
José Ladeira Sobrinho, 8,5 
Arthur Ernesto Cavalcanti, 7,8 
Barnabé Loureiro dos Santos, 7,8 
Ulysses Sa lgado, 7,7 
Charles Eric Causer, 7,6 
Silvino da Rocha Coelho Junior, 7,6. 
Cesar Severino Cavalcanti, 7,5 
José · Graça Mal ta, '7, 1 
Nathan Treger, 7,1 
Orlando Gomes de Castro, 7,1 
Arthur Linhares Cavalcan ti, 7,1 
Antonio Luiz Coelho, 6,4 
Annibal Guimarães Filho, 6,4 
Norberto de Aguiar Balthazar, 6,3 
Fernando P. Vilemor do Amaral, 5,9 
Amilton Loureiro Pacca, 5,9 
José da Fonseca Xavier, 5,8 ~ 
Erlich Siqueira Campos, 5,4 

....... . ..... . i 1:~:~ -::··~!~.~~:~::::~:::~..::::::::::::.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~·,) ~·.~x i 
•••• '0....... . ...... d ... 

·r1...J Ao Ginásio · \."fi. . : : 

i I Chegamos ao final do Curso. Certo, ! 
: ! Quando amanhã revermos o passado i 

E o Ginásio vier a ser lembrado i 
Teremos a noção do que é _deserto! l 
Por mais que alguem de nós se encontre perto, i 
Sósinhos n os veremos. Desolado, i • 
Qualquer de nós, por desacompanhado, i 
Verá, como de um sonho mal desperto, i 
Que tudo em torno a nós só se desfaz, i 

-· , Que tudo em torno a nós não exis te mais, ! 
: ! Que tudo em torno a nós é soledade. 1 . : : . : : 

-h Mas, se buscarmos com olhar profundo j 
: i O nosso ·coração, maior que o mundo l 
~ · . ~ Vê-lo-emos pleno e · pleno de saudade l j f . : ; . . : : . 
:,1--. Luiz Fortunato · de JJ1enezu Filho .... J;;: 

i;;~·~:·;···::-, ....................................................................................................................................................... _ .................................... ;(·::6;;;fi 
:1;~;: .... ·~· ................................................................................................. ·~···.~~~~~: 



18 O ENSAIO 

Media final dos exames do Curso primaria 
"""'"~ ~-::,c;-~ 

SECÇÃO FEMININA 

~"""""' 

4.a Serie 

Margarida Scorzelli, lO 
Nair Pio Borges, 9 
Y eda Helmold, 9 
Arminda Baumfeld, 8,5 
Diva P ereira Pinho, 8, l 
Madeleine Rossé, 7,6 
Ilka Itabaiana de Oliveira, 6,5 
Maria Pia Villemor do Amaral, 6,2 
Maria Thereza Marinho, 6 
Odaléa Ferreira, 6 . · 
lrany de Vincenzi, 5,8 
Candida Malhão, 5,5 
Leda Pacheco, 4, 1 

3.a Serie 

Cilea Bittencourt, 9,6 
Leny Souza, 8,8 
Mary Queiroz, 8,5 
Conceição Côrtes, 8, l 
Maria Helena Teixeira, 7,8 
Maria Penha Cavalcanti, 7,7 
Palmyra Martins, 5,6 
Elza Morales Dantas, 5 

2. a Serie 

Luiz Ceza r Aguiar Bittencourt Silva, lO 
Kermita de Almeida, 9,8 
Haroldo R amos, 9,6 
lzá Chevalier, 9,5 
Ceres Brandão, 9,2 
Maria Helena San tos, 9 · 
Ciléa Figueiredo, 8,9 

Wagner Queiroz, 8,8 
Zolanda Pinho, 8,3 
Maria de Lourdes Almeid a, 
Maria Cecilia B astos, 7,4 
Egydia Figueiredo, 7 
Mucio Scorzelli, 6,5 

L a Serie B 

Leni ta A lmeida, 9,5 

8,3 

Carlos Augusto A. B ittencour t S ilva, 9 
i li Ben tereader, 9 

Mariléa Ribeiro, 9 
Telles Barbosa Fi lho, 8,5 
Aldyr Braga, 8,5 
Ruy Magalhães, 8 
Jayme F igueiredo, 8 
João Eva ngelista, 8 
Sará Schor, 8 
Ami lar Vieira Filho, 7,5 
Quintino Pinho, 7 

L a Serie A 

Luiz Paulo Latgé, 9,5 
Neusa Pio Borges, 8,5 
Eduardo Pinho, 8,5 
J ohn M oore, 8 
Maria Carmen Brotherhood, 8 
Maria Helena C hristophe, 7,5 
Lila Telles Barbosa, 6 
Paulino, 4 

NoTA- P or falta de espaço deixamos 
de p ublicar o resultado dos exames do 
curso de admissão. 

.. · · · ···· ············ ·· ····· ··· ··· ··· ······· ··· ·· ··· ·~.-s ·-~-~~-~.·e·.~··············································· .. ...................................... ............................................................... ........... · .,:: .. ·· .......................................... ................ ........................................ ..... . 

Premias para os alunos do 
Curso primaria 

"A Colegial", im po rtan te esta bele
cimento comercial do Rio, ofereceu ao 
Ginásio, para serem distribuídas entre 
os a lunos do curso primaria que mais 
se destacaram, durante o ano, pela sua 
aplicação e comportamento, 15 lindas 
medalhas. 

Não é a primeirã' vez que o faz. 
Já nos anos anteriores, tem oferecido 

uniformes. 
E', sem duvida, um inteligente e ex

ce lente meio de propaganda comercia l · 
porquanto serve t ambem de estimulo 
aos a lunos que, a lém dos premias ofe
recidos pe lo Ginásio, sentir-se-ão, por 
certo, orgulhosos, em ostentar no peito, 
o testemunho de seus esforços e de 
seu aproveitamento. 

................................ , ....................... . 

Despe~in~o-se ~os que partem 
O Professor Bittencourt Silva 

ofereceu-lhes um almoço 

Para comemorar o feliz termino do 
cu rso, o diretor do Ginásio o-fereceu, n o 
dia 19 deste, aos bacharelandos de 1931 
um a lmoço, no q ua l, pe la ultima vez, 
estiveram em contato a lunos e profes
sores. 

A's· 13 horas, tomaram lugar á mesa, 
preparada no amplo refeitorio do Gi
násio, cerca de 80 pessoas, constantes 
dos 49 bachareis, dos diretores do esta
belecimento, do inspetor federa l, de 
grande. parte do corpo docente e do 
no.r.ro repre.renlanle . · 

Entrega ~e premios aos alunos ~o 
Curso primario 

Transcorreu o almoço na mais franca 
tr '\\ cordi~tlidade, pois que os alunos e pro-
r ' fessores, longe das lides escola res, se 

Rusga confundiam nas mesmas expansões de 
contentamento . · 

EXPtlSIÇÃO DE TRABALHOS 
Ap6s serem servidas variadas igua -

Dedé - um anjo, um encanto. .. rias e finos vinhos, levantou-se o Prof. 
Dadá - garoto sagás . . . Bittenccurt Silva, que se dil'igiu aos 

Na secção Feminina do Ginásio, a 11 E la - seis a nos, si tanto... moços q ue deixavam o Ginásio, dizen-
20 deste, presentes muitas famílias de Ele - uns oito, nada mais . . . d?-lhes do fim que alí os tinha reu-
aluno_s, teve lugar a distribl}i~ão ?e _ . . mdos. . 
prem10s aos alunos do curso pnmano, Sao pnmmhos, no entretar~to, Falaram em segmda ?s profe~sores 
de amb.as as secções, 9.ue melhores no- N~nca se encontram em paz 1 Dr,s. Osc.ar Przewodowsln? Antomo La-
tas obhveram nos ulhmos exames. Discutem em todo canto, tge, Atahba Lepage, paranmfo da turma, 

Foi mui to simples a solenidade. E Quando estão longe dos pais 1. . . José Lei te. Junior. e José Bi tt:ncourt, 
era muito interessante ver-se 0 garbo . , 

1 
que profenram bnlhantes oraçoes. 

com que a petizada cstentava as suas H,a diaS:· D~?a (que graça .... ) Falou tam?em o nosso representante, 
medalhas, ou a alegria com que mos- A D~de b~.IJa e abraça, . prof. Adma;10 Mendonça. . . 
trava os seus brinquedos. E mais beiJOS dar-lhe va1, Usou, al?os, d~ p~lavra a mtehgente 

a luna Uthilde Ribei to, oferecendo, em 
~ambem as alunas .do curso secun- Mas Dedé faz um beicinho, nome dos colegas, uma lembran ça á 

~no d receberam pr~n;ws pelos traba- E diz, zangada, baixinho: madrinha dos bacharelandos, D . R egina 
os, ~ co~tu~a- e pm u ra.. . -"Eu vou contar ao papai!" de Aguiar Bittencourt Silva. 
A distnbmçao de pre_m10s segmu-se No fervor do entusiasmo, alguns alu-

a inauguração da _Exposição ~e Traba- /!1. C. nos proferiram eloquentes improvisos, 
lhos, na qual se v1am verdade1.ras reve- ~ ./ findos os quais, o Prof. Bittencourt 
lações. Almofadas bordadas, pmtadas a Silva, encorajando os seus alunos a po-
oleo; mesas para chá com guardanapos seguirem na rota traçada, profere deli-
e t<?alhas caprichosamente trabalhados; na. Nadyr M~galhães belo quadro com cadas palavras de despedida, e agrade
mmtos bordados, toalhas; quadros ad- a Imagem Cnsto . ceu, em seu n ome e no de sua compa
miraveis; tudo, enfi.m, deixava bem pa- Agradecendo a lembrança o prof. nheira,as referencias de que foram alvos. 
ten.te a competencia da profe~sora D. Bittencourt disse a lgumas palavras, e Ao se retirarem da mesa, a aluna 
Edüh Mendonça e o aproveitamento terminou pedindo A'quele cuja imagem Uthilde Ribeiro convidou os seus cole
de suas dignas alunas. estava tão bem expressa na tela, que gas, v isto ser a ultima vez que se acha-

Foi ofertado ao prof. Bittencourt protegesse sempre todos os alunos do riam reunidos, a entoarem a m archa 
Silva, pela autora do trabalho, a alu~ Ginásio . oficial do Ginásio. 

li 

li 
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~J:TEEÓJ: 

Sob inspecção do Governo Federal, os seus exames são 
va lidos para as Academias. 

~ ~ ~ 

Internato, externato e semi internado para memnos e me
mnas em predios separados. 

~ ~ ~ 

Séde da Secção Masculina - rua José Bonifacio, 134 
Séde do Departamento Feminino - rua Tiradentes, 17 

~ ~ ~ 

Frequenci.a geral de , UJ31: 610 alun os; · sendo 375 do curso 
secl!ndario e 225 do curso primario. 

~ ~ ~ 

No Departamento Feminino h a cursos especiais de -pintura 
e trabalhos, musica. Merecem especial cuidado da diretoria o 
Jardim da Infancia dirigido por professoras competentes e 
carinhosas. 

~- ~ ~ 

Anexos ao Ginasio funcionam como instituições auxiliares o 
Centro Literario Alberto de Oliveira; a União dos Moços Catoli
cos; o Centro Esportivo e o Tiro de Guerra. 

~ ~ ~ 

D o corpo docente fazem parte 38 professores de reconhe
cida competencia. 

~ ~ ~ 

O Ginasio possui bôas instalações e gabinetes de Fisica, 
Quimica e Historia Natural. 

... 




