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em a1taa vozes, para escanda10 daa fgm{_
----

lias, que tebl de recatar seus pimpolhos
APRESEUTANDO... d� tais exempt.c s e 11goea."

.

"
••• so resta a agao repre sa ora da Po-

o a�arecimento d�Bte b01�tim pro-,Ilcia, porque easee grupo� de �ro�o�
vocara pOI' certo una' re..,.olugao j o rna., deaocupado s a impedi rOll. v:r-� t ran sa t c

1fstica na imprensa cata-H:ne�se, �e_'�aa ,oa1gadas e. a s?l,tar pa1avroes, afei_
nao no Hraail. lsto porque eete or- rum o'aspeoto cltadl.no ••• "

g��.;.,;bgletim ofi?ia! 'doe ':Q,�atro JUS-I .

Aliui to bet't", $e�l.Qres bur�e.sesl Q,s sa

to's"',''(! uma crl.agao do OC10, au me- gr'ado s ouvi dos e!Os ...7t-� 0l:r,f.��n�s nao P"-;
lher, do. pre guf cay. • I dem escutar os pa Lavr oes dofh�.e-qu'enos a_

Nao tendo 0 "que fazer, os "Q,uat--Xo band.ona do s , ma.s'e fi..J.ho do operario,que
-

ue t.o s " se reuni ram no Cafe R. Bra�-I a maquina. a6 ('ra'balho esm·�geu.) -A� opera
co centro predileto dos vadios, e La , l"io cuj 0 sangue 0 patrao cap!: 1-1 t

,

"'i ",. '"

entre um gole de amargo cafe e uma suga ate a ult ma go ta , este s1m, eate

pragaaesta vida ruim, decidira.m lan- pode escutar obcenidades, po de ,
a forga

gar 0 seu boletim ofieial, canal que de tanto escuta-las, nao saber dizer ou

levara ao pubIi co os di e sabo re s , 0 a- t ra ooi aa.,
ma rgo e ° doce dae suas vi das e da sue Defendeito: defendei I senhores burgue ,

eterna queb radet ra ,
� aes , 0 maravilhoso silencio das vo eaas

naqul, 'giaremosea t.acar-emos 0 ruas IIburguesas", defendei os sacrossar

que nos der na veneta, desde que 0 tos ouvidos dos VOSBOS pimpolhos, m<:113.

j ulguemos "j ust ov , e .Le so doa a quem, def'en ded ."tambem estas desgraqad-&s Q.riaD
doer. • . g�S que, a maioria sem. pad , eem .... �, .•: J

'Vi,,'�m 1:1.0 re"lento. Cortai 0 mal pela ra ,

iz� eenho.ree burguesest Nao deixeis que
estas criancas fiquem homens no meio dG

I
vagabundagem, para depois apelardes para
a Pollcia.

.

.Nao, senhores burgueses!, Eles nao 8-

I feiam 0 aspecto ci ta.dino! A vo asa iri_
diferenga as d�egragas e Lhed aa , a vo s sa

fa�ta, de atengao ao problema do=menor
Ningue� se 'preocupa,com a sorte dos abandonado e que afeiam, n&o so 0 as

menores abandonados. Criarn-sc nas sar pecto citadino, mas 0 aspecto geral de
getas e recebe:m a educacao dos seus nos so Hrasi1.
c o Legas de infortunio. lIas quando e s., Ahl Senhores burguesest Colho soi::.
sas c1"i anqas crescem e, fo rgadas pela cretinos! J..tacais os meno�s�squecendoconting€ncia, come cam a roubar, tor- vo s de que esse problema e uma c on.,
nando_se verdadeiros de1inquentes,to_ sequen£ia, pure consequencia, de�sa ex
do Mundo gri tao Q.uando eles resolvem ploraqao capi tali sta, c onaequencd a de s sa
fazer as suas "serenatas" , ou bader- de:rnocracia bur gue sa ,que tento elogiais.
n�s) comd quai ram , que quase sempre Cabe, pois, aos menores a�direito de
sao acompanhadas de obcenidades, todo1a:Ptt:lar para" a Poll'oia, para os homens do
Mundo eL:ita. Os j ornais atacam: Gove-rno, porque 'Vos, denes do c&lbio ne-

p, pOlfcie. precisa por paradeiro a grot donos das fabricas onde 0 operario
"fonnagao, em pacatas ruas burguesas, ganha sa1ariq:,s de fome, sois, p�r conse
bem ao Iongo das casas de fam!iia. d.e guinte, os unlcoe autores desses crimes.
verdadeiras. sucias de malanCiros, de Antes de apelardes para a POllcia, de
ealgas curtas e compr1da�, variando vei� fazer,um ap�lo a vossa cons�encia,
dos 10 aos 18 ant)s, a fazer arruagas, se e que a possU1S.
dando guinchos, dizendo obceni dades

C I CUT ADA •••

ilENORES .AJ3.ANDONAroS

A.J • S.

- ,--�----------------------------.....----------

PEDIMQ3 AOS DIS1'INTOS
�STE PEPJODICO 0 �UE

LEI TORES 0

SE COSTUMA
OBsEQ,UIO DE

FAZER COlI

NAO
OS

FAZEREM

DE1\..{AI S •••

COM
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Pz{GINA 2

DONA MARO�UINHAS

conto de A. P.

Dona Maroquinhas esta fu1a de raiva.
�ue di�bot E1a� uma senhora tao si�

. p1e s , tao boa, tao cari dosa. •• E aque-,
1e peste do J oao ainda tern 0 de scara-,
men to de di zer que eLa e egoi s ta e to ...

La, muito to1a. "Idiotat E1e atn da ha
de pagar. Ainda hei de Lhe mostrar
quem sou. Hei de fazer i st o , hei de
fazer aqui 10 t hei ••• " E Dona Maroqui
nhas c onj e c tu ra , eonj ectura ••• Mental
mente, enumera as b2ndades qu� tanto
fi zera ne s ta vi da: J oao dos Anzoi s - 0

Lri gr-a.t o - ah] J oao dos Anzoi s , Q,uanto
bern e1a 1he tinha fei tot ••• Dera-ilie
cinco cruzeiras certo dia, para que
nao morresse de fome. Dera-lhe depois
o:t1gumas roupas velhas do mari do, para
�ue nao andasse tao maltrapilho. Dera
Ihe casa. Dera-lhe comi da , E dera-lhe
tambem c on seLho s , mui tos conselhos •••
Achava que J oao dos Anzoi s Devia ar

r�j a r emprego. Wl tantos servigos por
ale •. E e ra 0 man dara empregar-se
"aqu� II e e-!e nao s� empre�ra� Mandara
depof.s 'tall tt e "all" tambem na o Ihe de
ram servigo. Ora! J oao dos Anzoisl
E um malandro �sse J oao dos Anzoi s , In
le nao esta traba1hando porque nao

,

t t
'" J

quer. Ha an os empregos por a1 ••• 0
homem que gos ta de t raba lh o arruma

ae rvt co em qualquer lugar. A bondade
das pessoas tambem tem 0 seu limite.
tlJ a fi z po r ele tudo 0 que -podra. Nin.
guam far1 a mais do que eu , :its se majan.,

dro, esse vagabund o ••• Para suj eitos
assim, ninguem dever1a dar e smoLas •••
so d€sse geito se acabaria a malamdra
gem. Sao uns desalmados. Falam de todo
Mundo e aiuda dizem que nao os querem
empre gar ••• " E Dona Maroquinhas con.

j ectura. conj ecturao. 0 Pensa no Ze Ma

laquias J B. quem tanto auxiliara. Pensa
na Dona Felismina. Pensa no seu Eu
sebio. Pensa na Dona •••
Dona �[aroquinhas e a alma. santa da

vila. Todos a consideram muito. Nunca
deixou de socerrer um miseravel. E ela
se orgul:@:a basltante do seu "cartaztl•
Cada uma das suas proezas caritativas
espalha-se com a rapidez do .raio por
todos os cantos; em todas as casas e

em todos os antros da pequena cidade.
o vigario gosta muito de Dona M:aroqui ..
nhas, a alma santa da vi 1a. Em quase
todos os ser.moes ele a eita camo exem

p10 da compreensao e da caridade. E a

gora. logo agora, no dia do seu ani
versari 0, aquel e mal-agradecido do J 0-
ao dos Anzoie llle bate na cara que e

la e to1a, muito tOla; uma egoista
rouito grande. �sse imgrato. Maltrapi
lho idi ota. E Dona llllaroquinhas teve

vOntade de chorar. Nunca a ofenderam tan
to em sua vida. Ela, tao pura, tao boaG ••

pois 0 vi�rio nao a e Logi a tanto em

seus ser.moes? Deve ser comunista esse
,tgnorante, pois so os comunistas_seriam
capazes de uma afronta dessas. sao uns

idiotoes esses comunistas •. Esses ateus,
esses barbaros, ee ses. • • Dona Maroqui
nhas conj ectura, conj ectura •••

J a eram ciuas horas da madrugada. E Do
na Jl[aroquinhas '·ainda nao conseguira pe
gar no sono. Maxe-ee na cama, remexe-se,
senta-se, deita-se ••• AS vezes levanta
se, caminha de um lado para 0 outro,
pen sa., pensa .••. E 0 diabo do sono I nada
de che gar , .All! 0 J oao dos Anzois. Ela
nao conseguia esquecer 0 J oao dos An
zois. pedira-lhe que fosse a padaria en.

comendar doces, tortas magestosas, e

sanduiches. e cremes ••• E ale, 0 ingrato.
se negara a ire Dissera-lh� que nao era

seu cri ado e que j a estava f'arto de ser

seu escravo. EBtao, ela falou-lhe do
''Dltd. to" que Ine tinha aj udado, e ele
cnamou-a de tola. de egoista e de outras
cot eaa mais. tsse estupido, esse irnundo.
desgraQado ••• Nero pao para comer €le
tern, e af.nda quer se fazer de Lmpor tian.,

i
"

fteo tiD zer que j a esta arto de ser meu

escravo. Animal! Nao sou eu quem llle dB.
camid� e roupa e casa? S� ele ac�a que

ft

�_.sso e POllCO; que eu sou_rna; que nao Ihe
dou dinhei ro ••. porque nao procura em
tao um emprego? Baht tIe e urn ma.Landr o ,

:Hao quer nada ; nao quer trabalhar;nao
quer •••" E Dona Maroquinhas conj e c tura ,

conj'e c tu ra s , , . Lembra ..ae, outra vez,
dos c omurrl s t.aa , e abjura-os. e odeia
as. Ela detesta os comuni'stas. 0 seu vi.. I

gari 0 Lhe di ssera que eles nao acre<!i tam
em Deus. "Coi sa horrorosa. credo! Nao a ..

ered.i tar em Deus. �ue dem8ni os e1es sao!
E ainda que rem acabar com a mi seria do
mundot msses her�es! Acabar com uma

. . .. ,

COlsa que Deus Cr10U. Deus crlOu a mlse.
ria para que os homens maus se 1i vrem de
Baas pecados, de suas maldades, de •••

'. ....

NOsso SennorJesus Crlsto nao dlsse que
so os humildes a1cangarao 0 reino do
Ceu? •• An! Se nap fosse por eu ser tao
boa. tao campassi.va .. poi s 0 seu vi ga
rio diz que Deus nao se esquecera de
mim .. eu i ria ser uma mulher pobre, e vi
veria numa cabana mi seravel, e comerie:
dessas comidas que os pobres comero. e •••

e ••• e ••• It
.. Dona Maroquinhas mora num

palacete ....
Finalmente, 0 sono vern chegando. Dona

Maroquinhas bocej a, espreguiga-se, vi ra
se para um lado e ainda gO�jectura'Jcon-
j ectura ••. Pensa no vi gar!. 0 e sorrl sa

tisfeita, muito satisfeita. Sente-se fe ...

liz, novamente� muito feliz. Lembra-se
do que 0 vigario Ihe dissera, certa

vez, e cerra 0$ '. ollios, cora a paz no r

I
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u I CUT A PAGDlA 3

DONA MAROQ,UINHAS (conclusao)

corac;ao. De longe, muito de Lon ge , p�
recem che ga.rv Lhe aos ouvi doa as tao

confortad2ras palavras do vigariof Tem
a impressao de que elas estao bailando
no espac;o:

''Nao tenha mado, Dona Maroquinhast
os comunistas nunca dominarao(J)mundo.
Deus esta do nosso Lado , Ele,e jpais
permi ti ra que a I grej a se extinga. _Os
males e as miserias nunca se acabarao.
So os "bons" e os "humildes" alcanc;a
rao 0 re1no do ••• "

Na parede, 0 relogio batia quatro
horas da madru�da .••

ptLULAS LI TERARIAS

A concepc;ao materialista da histo
ria e 0 caminho mai s curto para se

conhecer melhor as causas que produzem
o mal que ora aflige 0 proletariado
mundial.

A.J. S.

° Mado e 0 Interesse: os baluartes
:� Ulna reli gi ao.
o Me-do porque produz a crengaT 0 In

teresse porque a conserva.

A.P ..

Ha mulheres que se prosti tuem para
viver; ha outras que vivem para se

prostituir.

S.M.

Os homens sao como os caes: quando
sinceros, andam com a cauda da verdade
bem Ievantada; quando hipocritas, bo_
tam-na entre as pernas.

C.B.Y.

PlADAS CONSl'RUTIVAS •••

- Ele - POl" que e que
grej as ten para-rat os?
o outro - E porque os

mai s confianga em Benj amtm
que em Deus.

todas as t-

padl"es tam
J!' ranklin do

Ela (ao cOlega) - Q,uando eu me ca

sal", 0 m\lhor doce da festa va! ser. p.§:
ra voce comer.
�le (ir&1ico) - E 0 noivo?

�a Assembleia Constituinte,o deputa
to Barreto Pinto aparteou urn colega
nos seguintes termos:

- ,

nao e- Meu caro cOle�a, isto aqul
uma casa de espetaculos.

Ao que 0 aparteado respondeu:
- Nesse caso, Y.S. nada tem a

n�ste recinto •••
fazer

o padre:_ FiIho, voce e mariano?
o leigo - Nao, padre; eu sou 0 Se

cund�no Luiz Pedro •••

POESIAS

OS CRISTAOS

C.B.IT.

.NO princ:Lpi 0, o s cristaos
Abne gado s paLadf.no s da j ustl ca ,

vietuosos,
.

Hondosos,
Destemidos,
Arriscando-se a serem comidos
pelos leoes, na liQa,
Defendiam e amavam os oprimidos.
Como se defendessem e amassem 1r-

(maos.

Depois, livres dos Neros,
Dos Traj an o s ,
Dos sept:Lmios Severos,
ncs Valerianos;
Livres, enfim, de todas as perse�i

(goes,
E podendo pre gar sua doutrina em to-

. (4as as nagoes,
Qs cristaos comegaram a construir_utn

'(Mundo cri s taoj

- E acenderam as fogueiras da Inqui
(sigao •.•

UQAO DE ClmClAS ••.

C.B�V.

Aos Senhores Melo e Camara

Na sala do segundo ano do grupo,es
(colar,

A p�ofessora repete,
A regua apontando pro ar:
Meninos, gravem bern:
A agua sempre toma a forma
Do vaso que a contem.

E eu nao sei precisar 0 que sinto:
- Um despeito-profundo •••

uma profunda magua ••• -

Ao ver que lHi tantos homens no mundo -

I guai sin1'los a agua •••
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FU'l'!LIDADE •••

Terca-feira gorda. Ultimo dia de

fa�ra: Nos clubes, 0 carnaval estava
mut t o mais animado que nae ruas • .N'O
velho c iube , on de me encontrava, a

1.0UeUlTtA atin gi. ra 0 auge , Homen s , mu

Lhe.re s , velhos e mo eo s saj tavam , �ri
tavam gesticulavam, parecendo um uni-

,

i
.

co e estrahho an mal, um polvo amen so

de mil bragos e mil vozes que se mis
turavam, se uniam e se aepar-avam , numa

cadencia igual e enervante. TIm maes-

r, tro eno rme e inn s:Lvel - 0 Deus �lI.omo
� parecia conduzir aquela orquestra
infernal. Seus dedos de loucura e al
cool, de bestialidade e lasc!via, re ..

"lavam e diri@lbamlos nomens , Todos
pareciam marionetes e que a qualquer
moment 0 , a urn sinal do �ei Momop dei_
xariam de viver, penderiam inertes e

sem alma. E no entanto, quanta vi da
esplendia em seus movimentost
As fantasias multiplas e multi colo

ridas refulgia.m a. luz das l�padas.
Com 0 movimento intenso, elas pare

ciam feitas de mil cores do arco-iris.
.

,

Nas festas carnavalescas, e onde a

democracia - 8i 'Bern que ate aquf eLa
seja i'icftcia - ape.rentemente1:rnpel�a�
(�t as fantasias irmanam todos. Aq,ui,
um ci gano brincava com kltDnDX uma
b od aded r-a , AI! t num llrordao, llJ.ist"Uravam

J • •
-

se pran ca pes ruasos , cemponeaas , C1. ga_
nos, havai ana.s J ce.rreged o r-e a ••• Acola.
um pi errot dancava ag@£radinllo com uma

Colombina, segredando-lhe inintelig�
vei s .pe.Lavras , ELa ria, facei ra, enquan
to,la do Lado de fora do sala.o� ,ArJ.e:
quim olhava triste. D[ais distante ain_
�a, doi s mascarados sal tavam e be r-ravam ,

T.)arecendo at.acados da dance. de Sao
Guido.

�

Estirados em cadeiras, ao redor de
?equenas mesas, viam-se os mais dife_
entes tipos, ns maioria completamente

, mbriagados.
Nao longe de mim, dais estudantes

disctltiar.!'l. saltava.m de um assunto ]:are.
o�tro, com a volubi1L'd. dade de que so
sao capazes os borrachos e as mulhe
res. Noutra mesa, algumas garotas par
Lavam , aLe gres e canse.daa , um ZUID-ZUl'tl
contlnuo pai rava sabre 0 salao. Nin
guem. parecia se entender e no entan to
tudo andava em paz. As vozes, ja um

POllCO desafinadass deixavam-se arras.
ts..r palo salao e extravasav�-se para
o silencio da noite, 18. fora, indo
perder_se ao longe.

Q,uando cheguei, deviam ser onze 110-

ras e 0 baile estava desanilnado. Agora
seria� urns. e meia da duas da madru
gada. 0 baile animava. saltava-se e

berrava-se mais. 0 nUmero de b€bados
aumentava. Alguns, nas �anelas,-langa
yam. outros, nas cadeiras, com a cabe_
ga sabre a mesa, dormitavam.

A chuva que caira com insistencia,ha
via parado. Os que entravam traziaiii
,os sapatos caeios de lama. Caiam na

danqa e empouco ela secava, se trans
fOl�ando numa grossa camada de pop tao
den sa que se via e que pairava acima
das cabeqas dos dangarinos. Poder-se
ia quasi pegar, apalpar aquela camada
de poeira que penetrava nos puL�oes
daquela multidao, asfixiando-a.
I s�rpentinas, confetes, cr-uzavam 0

salao. 0 cheiro do lanqa..;perfume vinha
asfixiar mais ainda 0 ambiente.
Eu estava sentado numa mesa perte do

IIboudoir" das senhoras, com dois ami
gOB. De vez em quando, passava uma mo ;

�a com a fantasia enchar�ada de su

or. OU entao, chegava-se a mesa de um
e onhe cd do e ingeria b�bidas' geLadas J

vol tando depois ao seLao , E tornava a

saltar.
Mui tos connect dos meus J que eu j ui ;

gava tipos ca1.mOS� agcza sa:ltav�i1 e

'uO''I-ravanl, feito loucos. Vel1106 respei
tosos, e matronas idosas esquecirum 0

reumatd smo , J ovens esqueeiam a compus
tura , O�gu�oJ atnbigao, invej a, tudo
se exvala na loucura da danqa. Era 0

instinto animalesco em mai s alto grau,
surgindo a tona , Todos o e- recajque s ,

todos os complexos tinham livre acesso

nos dias de carnavaj , Era 0 homem , 0

hcmem pl"'imitivo e verdadeiro. livre
dos mil liames da civilizaqao, sur�n
do em toda a sua pt;j anqa e pleni tude.
E no fundo, quae futil era aquilo! Era
nada mais nada menos que 0 instinto,
sim � por mai s que lile qui s e s sam dar
outr� nome, era 0 instinto' sexual a

dominarQ Raros eram os que iam al! com

outra intenqao que nao darem vasa a

sua animalidade. F.r� a meia prostitui-
. gao oficializada. As mulheres procura
vaIn, j a que a sociedade nao Lhe s da a

mesrna liberdade que aos homens, 0 pOU
-co de goso que Lhe s ,.e. 'Pem.i tide. Os
homen s iam acs carnavat s' eom a Lnten.,

�ao de enc on t raxem a;gunia< -mulher mat a

camarada� e qt.;.e" '9-.po� a danga,no mais
alto grau de eX!�it.�9ao, acedesse aos

seus desej os. E e'htao procuravam enco

brir iste com 0 nome de baile social.
F�ti li dade, In.era futi Ii dade de quem
nao tem coragem de proclamar alto e

bam som 0 que e.

l
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