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Depois que () grnndc palacio 
de linya . onde Sl' trato u um dia 
ｾＬｉ＠ ＱＧｾｴＮﾷｬｉｮｴ｜ﾷ･ｲｳｮｬＬ＠ tO! 'IIO U'M! ulJla 
prova palp1\'d de <)11(' ns eon
\('n\<")I's Illio passa rll d'idel:ls ir
rcahsaveis, cada ｮ｡ｾＧ ｩｩ ｯ＠ ll'm 
por dever tratar de ｾｕＧｬ＠ dcle
za armada. A diplolllacia, so
bre ser () pOllto nwis em evi
dl'ncia da politie:! illtenwcional, 
:ol'na-se ､ｬＧｳ｜Ｇ｡ｬｯｲｩｳ｡､ｾ＠ l' peque
nina , nn da ma is \ ld ('1It1 o que o 
ouro que ｲ･ｾｬｉＱＱｮ＠ de ｾ･ｵｳ＠ borda
dos, ante a vontade dominado
ra d'um po\'o, quando este !oe 
ver offcadiuo em seus brios e 
in\iolal'c is principios. 

A guerra fOI, c e sl'rá selllpre 
uma das \'erdades illdl't.tlUtli
leiS da humanidade, ernquanto 
o homem n;io chegar pela sua 
II'Oluçlio progressista .1 um pon
to determinado tal, que encare 
tS\e pnncipio como a desgraça 
verdu?eiramente phant<lstica,co
ｾｯ＠ pmtou muito bllll a penna 
ｾ＠ ?uro do grande mestre p •. 

\Iell'a, 
, \'erd:l(leainda CIllIlOSSOS dias, 
e a guerra cncarada diante as 
grandes questões d"Estados, co-
1110 a unica, cartada jogada ao 
lIlI1!\do, como solUH10 unica 
pata os casos de honra. 

E ve o mais rort • 
c. ｾｨｹｭｮｯ､｡＠ idorill,em 

homena m li sua bandeira 
aquello nlçAo cujos ｣Ｑ･ｭ･ｮｴｯｾ＠
f .. lla pela boce:! de scus l'IlI1hi)es 
c a coragem dl' seus suldndos. 

O brllzil('iro que 1\ ('ssellcial
lI1t:nte por principio, um po\'o 
dado rt ･ｾｳ･＠ de .. inll'rcsse pelos 
Sl:\h direitos, li('a-sc a pn mnr, 
ｾｕｦｬｬｬＧｮｴ･Ｎ＠ quando se dll, que te
mos iilimigos que no', olhulll 
tOIllO ｯｾ＠ lobos olham as o\'e
lh r s. 

ｑｬｉ｡ｾｩ＠ nillgueOl crc na reali
sarJo dc uma glll'l'1'U ellt!'l' IHh 
e "llll'" ｉｈｉｾＧｬｩｯ＠ .. , 

, '(o Clrltallto de' qualiClo em \'el. 

;J olmil IHlI'ional esticllle('(', S:I

cud ula pelos li [lUpO,; de (' !rt u .. 
｜Ｇｩｳｩｊｬｨｯ ｾ＠ ... 

M, s, ｰｮｳｾ｡､ｮ＠ a p!irmirn illl
press;io, o gigante deita " sua 
(abeça lú nus nJargl'ns do Ama
zonas, estirad(ls ,;s p('s fJtll' se 
\'ii ) fiem' pelas do Chu)' I E o 
Sl'll COI r ção pulsando ｾｮ｣｣｣ｧｮ ﾭ

damente, na eid:ule da !tll, I)'a
qllella .. encantadoras pl:tg:lS de 
S. Seh;'stião, deixa que Ｈｾｐｏｕﾭ
qucm no ar, eClmo fogllrle,>, os 
boatos a estourarem! Ma!>, si (lei
xarmos de lado, essn inarúo, e 
prillclplOrrnos a ellcarar a qut's· 
t:io da ｉＨＩｲｾＧ｡＠ de um ｰ｡ｩｾ＠ nrmado, 
niio tcn:mos lIunea os (1/hos 1('
chados ... 

u br:;zileiro precisa dl'i:\:lr de 
olhar a poe&ia ill1mel1sa que 111<1-

ravilha o scu paiz I r\ gUl'lra 
que ensopa de sangue n 'elha 
Europa está a lluS ｾｮｳｩｮ｡ｲ＠ os 
exemplos, 

Olhemos pois ao velho facho 
que emana as luzt:s da ci\'ilisa
çiio e aprendamos como ｣ｲｩ｡｜ＱｾＧ｡＠
cQnscientc os exemplos dos "e
lhos. 

Entiio, aprenderemos .... 

tEO, 

General Jacintho 
Bittencourl 

Passará, a 5 do corrente, o 
anni\'crsario da morte do bravo 
clItharinense General Jacintho 
ｾｉｵＨＧｨ｡､ｯ＠ de Bittcllcourt, um 
dos heroes da campllllhu do Pa
J'aguoy. 

Oepois de tomnr pnrtc no'i 
prilll'ipaes combates, distinguin
do- c, emp' cr po !-ouu intrepidez, 
PIIIlC'ipalmcntc rm Lomas-Va
lcntill:ls, ondc foi a figura de 
maior destaque, o distincto pa
tnota, cnf, ,,. quccido pela doen
ｾＢｉＬＮ＠ dquirida nas inhospitas ter
ｮｬｾ＠ de Sl,lano Lopcs, vcio a fal
/('('('1', l'm .\'I'oumpçlio, a j dl' 
,\hl ti til' l( H.I. 

X ll1eflloria cio r1enodndo fi
lho ele Santa Uatlwrina, "() Im
)lllI'clal" presta, nestas linhas, 
ｾｩｮｧ･ｬｈ＠ mas sincera homena
gem. 

--
ReseI uçã.o a, vil ta.n te 

o sr. Julio Toldo, propril'
tario do Rink Cathnrinl'tls{', 
rcsolveu niio permillir quc ho
mens dc cór e pl'nças de prcl 
patinem naquclIa casa dI' d:\'er
:-,ôcs. Como brazileiros, pl'otcs
InlllOS contra cssa a\'iltlnte me
dida tomada el11 relaç:io a patri
cios merecedores da III e::> ll1a 
(onsidernçúo de que gozam as 
dl'll1::ti!-t pessoas que alli têm in
gresso' 

ｾｩｩｯ＠ podcmo adruittlr essa 
distinc\'iio odiosa entre filho do 
mesmo paiz ｱｵｾ＠ se algum dia 
for preciso darão a vida em dc
rcza da Patria, emquanlo o $1', 
Toldo ficará, talvez, ｮｬｵｩｾｯ＠ com
modamen{c, I o seu 1U1lk, leliz 
graras li ｨｯｾｰｩｴ｡ｬｩ､｡､･＠ do nosso 
povo. A ｲ｣ｳｯｬｵｾｱ＠ ｾＮｳＮ＠ Toldo 
é um ultraje aos braz.feiros, seu-
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do indi pensavel. porco.lseguin
te, a sua re\'oga\'ilo. 

E' censuravcl o ilencio que, 
... obre o ca o, estuo ma 11 tendo 
os 110 o collegas du imprens:J 
d'e ta eapital,que,parece,lIãoque
rem cahll' no de agrado do pro
prietario do Hink Catharinense. 

\'oItaremo a tratar do as
sumpto. 

-'-
UM CASO GRAVE 

lia tempos Utll chefete politi
co de Therezopolis, milito ami
fio de nossa Patria, teve a au
dacia de ob lar que as erean
ｾＧ｡ｳ＠ d'aquella localidade frequen
la em a e. cola brazileira alli 
in lallada. 

altilude do garbo o e sym
palhico chefete le\'e C0l110 1'1'

. uItado a uppressuo da alluJi
da escola. 

Agora, c um tal Hugo \V e t
phal, que se julgando subdllo 
de . ｾｌ＠ o Kaier, apezar de ter 
na scido no Brazil, lenta impedIr 
o funccionamento de umu eco
la estadoal, recen temen te crca
da em Sanla Tzabcl. 

E o cumulo do atrevimento I 
Hugo "'estphal, como todos 

os elemenlo perlllCIOSO ao 
r aIZ, precisa de um energico 
correcli vo. 

Esse individuo, se quer man
dar e ser obdecido, deve ir pa
ra o Camerum ou para qualquer 
oulra po sessão allemã, pois 
aqui tem o dever de respeitar 
a'.i leis do Brazil, que é e con
tinuará a ser livre, apezar dos 
arreganhos de meia duzia de 
desequilibrados. 

--
os C. ｌｕｾｌ＠ '[ADORES 

Em o numero 4 do nOS50 
jornal, reptamos os collabora
dores d' «o Clarão,), a assumi
rem a responsabilIdade do que' 
têm escfJpto contra o ｣Ｑｾｲｯ＠ e 
as famílias catholicas, assignan
do seus artiguetes, sob \>ena de 
continuarmos considerando-os 
covardes e infames calumniado
res. 

São decorridos dois mezes 

e, mio sabemos se porque fomos 
benevolos nos qualificativos que 
lhes dem(}s, os alrevidos prega
r{orc.\' da moral ainda niio se 
justifiraram pcrnnle ú sociedade. 

I:. ·!.e silencio é um frisante at
testado da eovardin do misera
veis e ferole ｩｮｩｬＱＱｩｾｯｳ＠ da subli
me religiuo do ｾｬ｡ｲｴｹｲ＠ do Gol
gothn. E' tempo perdido esperar 
､Ｇ･ｳｾ･＠ valorosos indiviJuos um 
arto Jigno. 

C('11l elles nuo mais nos uc
ｲｵｰＨｬｲ･ｮＧｯｾ＠ e ao s( u des;>rezivel 
jort1:llero daremus, sempre que 
nos chegue ús mãos, o uniro 
destino que merece: ｳｾｲ￡＠ atirado 
ao monturo, com o indispensa
"el acido phenico por cima . 

- ---
Um discurso do caroeal Me. cier. 

o 'cClIlo xx, jornal belga 
que se publica no lIavrc, insere 
um cOl11movcnte discurso pro
nunciado pelo 1\1gr. ｾｬ･ｲ｣ｩ･ｲＬ＠ di
ante d'um lIurncro_o publico de 
fiel. na gruta de! os a ::ienhora 
de Lourdes, proximo de Gand. 
Eis ú principaltfecho. 

Ｍﾫｾｬ･ｵｳ＠ irmãos, uma pala . 

um microscopio, ma 
hn naçllo alguma no 
que lIão renda a devida 
nagem á nossa Belglea. \lICe .... 

morôes prolongadas.) 
«Como ella é grande e Delilalil 

Se a vissem como nós a vemOl 

com os ｮｯｾｳｯｳ＠ olhos. saberialD 
que me mo após um anno de 
soilrimcnlo, niio houve ainda 
um só belga que chorasse, ou 
se queixas!>e. Nuo encontrei 
da no meu caminbo um 
rio cm trabalho, uma mu 
sem recursos, umn mue triste 
uma esposa de lulo que 
llIuras 'el Todos se ine! 
diante da 111U» da Prov'ldencia, 
Di\'iln (Acclamaçeies.),) 

Niio sei dizer que mystico quebranto 
Me transformara o coraçiio, não se: 
Como eu que, ingrato, te odeava tanlo, 
Doudo de amor, o leu amor busquei. 

o teu amor julguei achar, no entanto, 
A insana furia do teu odio achei: 
ｾＱｵ､｡ｳｴ･＠ e'TI odio o leu amor, emquanto 
Meu odio atroz em puro amor mudei. 

OUV<.-me: o odio é a treva, o :\ mor a Lu/. . , . 
ｃ｡ｭｩｮｨＨｬｶ｡ｭｯｾＺ＠ eu, na e Irada escura, 
Tu, na senda (:stellar que me seduz 

Haje que te amo e tu me odt'ias, céva, 
Aos haust08 son'o a Luz que me depura; 
Choras, sucumbes sob a acção da Treva! •.• 

Al'chimimo l..apagesse. 
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Altiva dama de feiçJ)ea miJIIOlU 
Em cuja gl'llça emocionante sei amo 
Ao noivo pede uma daqueU .. ｲｯｾｳ＠
Que, ral'llS, abrem no cairei do ubysmo. 

E o moço galga escarpa t'scabrosas 
Dando provas de mystico heroismo 
Para colher uma daquellas rosas 
Que, raras, abrem no cairei do abyslllo. 

Fil-o que volta, emfim. aff1icto, eAangue, 
De vivas c?agas borbulhando san/{ue, 
Dores curtmdo, em largo paroxismo, 

E 30S pes da dama de feições mimosas 
li Depõe, morrendo, uma daque\l.Js rosas i 
li Que, rar'.lS, abrem no cairei do abysmo I... ! 

II .!fErch lõl1.l mo re..p.gf!;!;f. I 
｜ ｾｉ＠ ｾ Ｇ Ｚ＠1 ," : .(!/ \ . : :) ｟ ＮｾＭＭＭ ｟Ｎ｟＠ .... _---- - .............•.. ------. .0t 
ｾｾ＠ ••••• fi •••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• t _ .. ---· .. __ t ••• _ •••••••• t.... . .. _.;.;.) 

NO QUE DERAM 
oS "FADOS" 

Está ainda na memoria de 
lodos, o f.lclu ,que,á guisa d'ullIa 
metralhado r:!, retum bou por to
dos os recantos d'esta cid:!de e 
lora ､ Ｇ･ ｬｬｾＬ＠ onde a imprensa ｬｾｭ＠
I ousadia de melter o nariz. 
O ｇｙｾｉｾａ ｾ ｉｏ＠ CATHARI

XENSE NÃO QUIZ ADM1T
TlR NO SIW INTEHNATO 
OSFILHO::; D 'UM SENHOR. 

Este senhor deu por pllUS e 
or pedras. Veio para a im

prensa, vomitumlo cobras e la
artos contr:! o direclor e :)

quelle e!>taLelecimento, onde se 
ｭｭｩｾｨＧ｡＠ um ensino são, debai-
10 de todos os pontos de vistu. 

nropalou aos (lualro vcntos, 
pelos meios dc que pôdc dispúr, 
que o Gymnasio Catharinense, 
JIOsto ser subvenrionado pelo 
,vemo do Estado niio ndmit-, 
ｾ｡＠ os .seus filhinhos, occultan
I m,ulto de proposito a pala
It tnlern Inlenle pnrn assim 

Ilpór aos odios e avcrsão dos 

inc:.utos os talentosos e bemfa
sejos discipulos de Santo IfTna-. o 
CIO. 

Um amigo intimo d'esse se
nho, não lhe amargando o ve· 
neno em que ｣ｾｴ｡＠ pilula vi
nha envolvida. poz-se cm cam
po, escudado de tal forma que 
Uulgava elle) nno podia ser at
tingido por qualquer bala sahi· 
da do ar;abuz do seu adversa
rio. 

Que succC'clcu ! Indo para bus
car lã veio cardado I 

Todos, clero e o povo, 110-

brez:.! e burguczin ww /loce con
demnaram, acremente, o proce
dimento calumr.i()so d'este ami
go intimo do seu intimo amigo. 

Que decepção II I 

Esmagado pelos inesperado 
:lcolltecimenlos, viu ultrajada a 
sua honra e abandalhada a sua 
deslumbran/e repulaçdo. 

Que fater em taes apuros? 
O Illci:l mais prompto, que a 
sua sagacidade lhe suggeriu. 
que melhor traduzia a sua ma · 
croa foi cortar d'uma vez para 
ｾ･ｭｰｲ･＠ as cordcaes relaçõt's 

i.., ｮｉｾ＠ te pajiã\;a 
atpm el)1 que o a.,.l(o 
nlo miraue, no AliJC1UO 

imaginlçlo, I fipra ridicuJ" 
que tinha representado. 

Este peudelo tirava-lhe. e 
creio que ainda tira, o sornno 
durante as noites; a iosomnia 
agarra-se-lhe como a ostra ao 
rochedo. 

Um dos dias p. p., cedo, bas
tante cedo para o seu habito. 
não podendo supportar, por mais 
tempo, as visões horrorosas, quc 
de vez em quando lobriga\ a 
por enlre as trevas, qUt' a au
rora ainda não tinha enxolado 
do seu quarlo, resolveu levan
tar·se. 

Bem ou mal, envergou a rou
pa. uepois de ter alirado uns 
punhado:! d'agua ao ro,>to, ajus
ta 80 pescoço o co\larinho, cu
jas extremidades prende com o 
botão da La misa. 

Duranle estes prcparativos, o 
astro rei fazia-se jà annunciar 
pela cór rósea, no horisonte, o 
que deu ("ausa, devido á press:1, 
:1 que a gravata ficasse pendu
rada na cabeceira do leito. 

Sohe dc casa, dirige-se a um 
café, pede uma chicara da pre
dominante bebida, cá do no!>so 
tlrazil. que exgolla a long('s SOl" 

vos, sem dizer uma palavr: •. 
Julgando que algumas inspira
ções d'ar matutino, acalmariam 
as incitações quC' o acabrunha
vam, resolve passellr por entre 
as frondosas 2rvores do jardim. 

Devido à myopia, enconlra
se vis à vis: e COIlI quem? Com 
o seu intimo amigo tI 'outru 
tempo. Tão pode conter o ru
bor que lhe subin ús faces, el-
quece n'uquelle momento o pro
posilo feito; C"11I os punhos fe
chados, os olhos chispando a
travez os vidros dos oculol
meio embaciados. com V07 C41 -

lerica e ameaç;ldor:l interpellou: 
então que diabo de Tuentiras (, 
que v. por ahi tem espalhado 
obre o caso do Gymna\io'?! 
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U intimo amigo que oe"co
nheci:J a re olução e rl'Yoluç:io 
quI' C h:l\ia olH'rado no :lIll1g0 
I ltimo ｬｩｭｩｴ ｯ ｵＭｾ･＠ :1 dl zer-lhc: 
)' :lllli"o Intimol tu cstás tr(;

ç:Jndo commigo!? 
A migo IntIlTIo(altl'r'loo,) ｾ ￣ｯ＠

Iroç), ftllo muito a ferio .. , 
P or C:JUS:J de v, de virtual' o 

caso d o ｇｹｭｮ｡ｾｩｯＬ＠ fiqu ' i cu 
lllai cmendado, do que ･ｾｴ｡ｶ｡Ｌ＠
no pantano do descredito , 

D isse o que \', _ ｾ｢･Ｌ＠ d'aquel
la seita negra, baseado 11 ;) escu
a, como \' , disse, d'dla I:i n.1 o 

querer os seu' fi lhos, Agora sa
be-se, com t')da a certeza, qlle 
o diredor npenns recusou aos 
ｳ･ｵｾ＠ filhos o in-ter-na-to, 

Que crime ba n 'i' 'o? Fslá no 
pleno uso do seu direito, ad
Il1It1indo no intern:lt'l só :lquel
le que muito bem entender e 
quizer, 

Inlimo AmiJo , (um pouco a
trapalhado.) E' \'erd:lue .. é". 
ma .. ' julguei ... que ás p:!b\T:!s 
IIllernalo e exlernalo niliguem 
prestaria attcnção alguma, nelll 
mesmo olhnrin :lO sentido d' 
un13 c outra, passando St!1ll dJ
lem no gotlo do Il1ni escrupu
I o c eu ficav:! á vontade. 

Amigo rntimo. (Com Illodos 
ameaç:1dores.) Quem é que me 
)'t'stitue a minhn hn/!ra, a mi
nha dignidade e coTlsideroc!io 
perdidas por tão grossciro des
aC:110 aos padres jesuita, na 
ｰ･ｳｾｯ｡＠ do seu uperior e no pro
prio Gymn3sio? 

Inlimo Amigo: (perdendo o 
ｾｮｮｧｵ･＠ frio) Qual honra, qunl 
dignidade, qual ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾＧ￣ｯ＿＠

A sua honra, a sua diglJida
de e a sua consideração nada 
perderam, pt;rclue não pódrm 
deeer 111 a i baixo, no conceito 
cios ｰｲｯ｢ｯｾＬ＠ que o conhecllll!! 
Tem sido arrastadas, pela im
prensa seria, pelas ruas da amar 
gUI a, O seu r05to jà serviu de 
tapete, onde uma senhora, de 
ｾｬｮｬｩｭ･ｮｬｯｳ＠ nobres, moradora 
1\0 E<;trcltD, limpou, por mais 
trulP .. nz, uma das chill ｬ｡ｾＡ＠

Qucr que lhe diga ｭ｡ｩｾＧｦＮ＠
O senhor é um cano d'c:got

los rebentadolll 
Estas atTrontas sobrepujaram 

:l prudencia do amigo IIltimo a 

o IMPARCIAL 

tal ponto, que ellcoleri ado, es
pumando r<1\"a, se prcp:.r:l\'n 
ｰｾｲ｡Ｌ＠ não obstnnte o ｳｾｵ＠ phy
sil'O cebil e nnl:oso. tirar n des
forra condigna_ A bengala, mãos 
e pes ruiam postos em acção. 

O sussurro que e te dinlogo 
produziu, chamou J ｡ｴｬ｣ｬｬｾＧ￡ｯ＠

dum policin qu e pnSMI"ll, Um 
momellto luci do lhe lrollx> Ú 

ment e:1 crie d e complicnçôes, 
que d'alli podiam resultar, 

O 'o relhn ｬＧｾｬｨｩ､［ＯＬ＠ nballdonou 
n ,lrena, sem d 'lI' o adl'u :'0 se u 
intimo ami!]o 

Todo e te arnnzé pre enciou 
cúo 

Zr 

Gentileza de 
collegas 

"(' Ow" e ":\ E'poca" noticin
ram a publlc;)ção c:O li , 8 do 
1I0SS0 jornal nos ｾｬＧｧｵｩ ｮｴ ･＠ terlllo : 

«Publicou-se, nO ooming,) ul
timo, mais um num ero d «O Im
pJr,'ial). o sympllthico quilll.p-
11..II'io que, sDb <I direcção de 
Amphdoquio Cnl'\',.Iho. "flC, n1 

imprells 1 pel'iodica, 'lpostolalldo 
as cnusas nobres e dignas.» 

O' "O Di:.., ue ｾｌｾ＠ de Março) 

O I ｾｬｐａｂ｣｜ａｌ＠ - Vai ser 
di tribuido am :lIlhã I) nosso de
nodndo collegl '0 ImparCia l", 
qu e lem pugnado desassombra
da mente pelo j>rogressoeengran
dcci mento do ｮｯｾｳｯ＠ Estado, de· 
flndt'ndo g;llharcL.menle a reli
gião catholica do, a taques tle
seus ｩｮｩｭｩｧｯｾＬ＠ aos quaes tem an
niquibdo com seus argumentos 
convincen teso 
Avante, campeãoda boacausa!>l 
(O' (cA Epoca», de 1R de ｾＱ｡ｲｯ Ｉ＠

Aos dois apreciados collegas, 
"O Imparcinl •• :.gradece tão 
honrosas referencias, 

Secçbo dos novos 

(Vide n'. (j d'«O Imparcial.») 

PAZ 
(Ao amigo Sanlos Neves) 

A fastamo-no da cidade tu-

ｭｵｬｴｵｯｾＺｉＬ＠ para 
o m ar, agora que 
din se compraz 
vagas. 

Oh I como 
ne tas rostas. 
renu!lciado o 
pirar Icrror I 

Seu ondular sereno e o 
to que sopra brandamete 
zem-no'l alegrin nos 
ao mesmo tempo que 
'lle ntos trites vêm nublar 
prnzer. 

c' que, embor1 sl'jamo 
zes, n50 no esquecemos 
que soffrem irio, fome e s 
e d os ｣ｾｵ･＠ ｾ･ＺＧ､･ｲＺｬｉｾｉ＠ na guer 
ra que ｉｮｦ･ｬｬ｣ｬｾｦｬ＠ a l:ul'Opa. PIt. 
esposo, filhos. Irmüos ('u noivo, 

O silencio do nwr trlll-no 
tod os ･ｾｳ･ｳ＠ pensamentos. 

Oh! porque fazt'is a guerra, 
homens. se m Ｎ｣ｾ ｲｾＧｦｩＨＩＢ＠ I'orque 
mnnchnls n CIVdlSJção '! 

! 'ão ｢ ｡ｾｴ｡ｬｬｬＬ＠ por acasc,. li pe
le e outras d l'sgrnp s par:! ca _ 
tigo da maldade d,)s homens? 

Porqllé, elllão, uUl{mentnr a 
infelicidade humana eom II guer· 
ra. <,s ., ＱｉｬＰＮＱｾｴｲｯ＠ tl'rri,'el'! 

Hom ns I S prot'ur:Jes con· 
quistar a g loria, deveis buscal-a 
no trabalho. 

Deixai :lS armas e bcij:!e fra· 
tornalmente vossos inimigo, 
afim oe que a humanidade seja 
mnis feliz. pnirnndo sobre o uni· 
,"erso o Anjo dn Pnz. 

Joçé da Rocha Passos, 

Dor Eterna 
A alguem 

C.luandIJ eu sentir·me perto, multo pert 
J)'e se famtasma que ｾ･＠ ch3ma-Morte. 
Peço dpixeru-me a 6'1 neste de1.rrtu, 
A supph;:ar um bem Que me transporte 

1\,'0 quero a fulva l'IZ de ｡ｖｾＵ＠ ch.era. 
Nem a5 ardencias tunebres dos CyrkIL 
Somente quero .1 yrthos rosa" ｨ･ｾ＠
P'ra pôrna tumba atroz do,; meu mart,.-

Ouando pas"r meu ·coche. mort\llllO, 
ｃｾｮ､ｵｺｩ､ｯ＠ por quem ameI na Vida, 
A I ｃ｡ｬｬＱｰ＿ＭＬｾＨＯＬＬｦＨＩＬ＠ o fim de meu cal, ... ,,' 

Quero que um pranto teu, mesmo 
Embalsame a mJnh'alma 
E cicatrize o meu peito OPI)(1JI1_ 
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