






RE\·ISl'A. CATIl RI~ENSE 

tes prefcI ir a torpedeira de porto e 
de' costa, devido ás distancias cntre 
as nos as principaes cidades. 

A nos>a defesa deve ser local e 
permanente, escol hendo-se para is;o 
os principaes portos, como sepm: 
Pará Pernambuco, Bahia, Santos; 
Itajai,y e Florianopolis. E~te ultimo, 
ao Sul, parece até talhado á estas 
embarcações, pois, sua aguas doce, 
constituem poderoso elemento de con
servaç:lO, di pensando, cm grande 
parte carreiras, mortonas, elc. 

Creados e"tes uistrictos, suppre
se, em parte, a nccesldau" de pode
rosa esquadra, ideia que nos domina, 
quando estas.ados diante destas mas-
as de aço, que nunca nos canÇolmos 

de admIrar. 
Assim tlistribuida a ucfe~a, uma 

esquadra rcgular farã tanto como 
uma muito poderosa: molS que uma 
vez dado o rompimento, preciso seja 
fraccional -a, para só assim poder at
render a toda~ as sorprelas. 1\ In
glaterra esti nestas condições, devido 
as suas numerosas e dispersas colo
nias ; a Hcspanh:l. nos deu uma pro
va disso c, penso, melhor teria feito, 
si deixando por mllo Manilha já per
dida, Camara e Cervaa, unidos, ti 
vessem dado immediato combate á 
esquadra americana do J\tlantico ; 
mas conjecturas si fazem muitas e a 
minha opiniao nllo póde desfazer a 
do abalisado almirantauo hespanhol. 

IX 

dcstrul1110s : O Am,1zonas, o Prata e 
o e ',1 ~mo oriental do Brazil - I'Clr
nambuco - eram com effcito os ~s 
"crtlccs principaes naquelles memo
ravel tempos. Era de f,1I;to, um tri
angulo de defesa; ma , ellcs, talvez 
nunca ,Is>im o chamassem, quanuo 
hOJe, lT'uitas vele' polra tres pontos 
em Ilnha recta, ou pro"imo uisto, 
d.l-ie a denom inaç.lo pomposa a uma 
cousa, quc a meu \'cr nada represen
ta. 

Pena é que.: R~clfe, t,\o \\l,11 se.: 
preste.:, adu,llmente, a c~se.: mc.:lhoru
me.:nto, C por isso penso, dever-se-ia 
,Ulte.:S de climin I-o cstudolr naquelle 
e:-;tre1ll0 oriente, local muis apro
priado para sua transferencla. 

Recife é hoje uma scntinella per · 
dlda no extremo oriente da Repu 
bl1ca ! ... Solcmllc c bella, com a re
si~naç:\o dos eXilados a que foi con
t1e11lnada, foi 1105 te.:mpos colonhcs 
e tornar:1 a ser. no caso de um con
nicto com qualquer Il.lÇ;\O doi Europa. 
o melhor dos nossos inimigos ... Com 
dIa se trocarllo os primeiros tiros, 
ou ... ne.:m isso: uma esquadra de p's
"agem, nada tem de mais faeil, do 
que de pejar sobre se.:us prete nsos 
fortes e.: malevolamente sobre a ci
dade, sua longa artilharia. O direito 
lllh:rnacionai mantlmo, é ki; mas 
para os fracos. 

Foram eliminados e.:stc.: c o da B,l
hia, porque pouco produziam; mas 
nllo se.: procurou a causa disso, pOIS, 

Na impossibilidade de todos os este ultimo, pelo menos, quem per
triangulos, a que já me.: referi, procu- cor'e.:n, alguma vez, a sua sala do 
remos fechar um tlc,,,cs polyg'ono.' I i,('o, n:\o pOllia de.:i"ar de m,lIlife"tM 
em todo o Brazi!. admiraç o, diante dos modelos de 

Os anti~os sem tanta I\lu,tra,,:lo lit- toda a espccie de embarcações, que 
teran:l dlLenuo tudo ,10 a!cunce d.: e11l outro" tempos con ·truiu. 
todos e com aquelle atilamento e Este arsenal, bem como o da Ca
golpe de vi ta que os caracterisava, pital Fcderal, foram sem duvi~ 
de relaoce descobriram o que n1s já I U1l11. consequencia do desenvolvl-



mento da construcÇàq naval, 
capitacs, em cpoca, m que a ma
deira cra matena prima, a matta!; 
prox.m:\s e as cOll!ltrucçOcs rapldaa ; 
actualmente o principal d{sidtraltltll 
a que devem sati. zcr os arsenaes é, 
uma vez declarada a guerra, apn'star 
a esquadra, que se p""ue pal,l o 
combate' A demora deste "TVIÇO 

bastante concorreu, para qucm .; ob 
servador, para o de':lstrc h 'I'an hol. 
- Vencida, está pcrd id~ ; vencedora 
é provavcl que continue :I vencer 

A ras:lo, acompanh,~ a escolha des· 
tes portos, quando a "dia era o mo
tor ; á entrada num po. to como S. 
Franci"o UIll problema , o bloqueio 
sem leis por assim dizer l' as con 
st.ucç"cs f,lceis. 

li oje, Í)on:m, quc o vapor oS a força 
que nos conduz através dos tortuosos 
caminhos até o fundo do no.,so porto. 
quando se nos franqueia a entrada, 
cmquanto que ao adversar:o tudo se 
tolhe: e ahi que deve e'( istir o Ar
senal. 

Tactica, hoje, é difricil geometnsar, 
o problema é mais complexo e o rc
cu r50 a sol uç:lO . c,te partido tcmos 
nós sobre a Europa, aonde nito ha 
um palmo de terra desconhecida, 
uma braça de costa por prumar. O 
Chile deu uma dcstas liçOes á es· 
quadra pel u'lna e que nito sera a uni 
Cit, attrahindo nas agua~ do. Cova 
c1onga:o sobre os h:\i"05 de Ponta 
Gro,,'l, o seu poderoso adversario 
• Independencia", que de lá nunca 
mais sahiu. 

Aquelle di,l, foi um dos mais glo 
riosos par:\ o Chile, devido ao co· 
nhecimento quc tinha da costa o 
digno COlnnland;Jntc da te CO\ :lc1I)n~a» 
F,'çamos O mc",)) e par,\ firmcza do 
que diCTt), nan ddxarci de citar a 
opinil~~ de DlIperr':, qu:\ndo proferiu 

cOlta, rllllfllfrolft ... 
pena ~ 10) lISta, 
nhum resultado pratico pode 
f.lZendo com que os commandantee 
destas machina de guerra, fujam ao~ 
perigos, que as nosSas costa, apre
sentam. Desconhecidas dos nossos 
jovens ofliciacs, jámais se poderá ti
rar todo o partido deste importante 
factor da ~uerra moderna». 

E' preciso, porém, que se di~a: 
muito antes, por occasi:lo do enca
lhe do c Almirante Barroso» na bahia 
do R. dc Janeiro, perguntado o com
mandante daquelle navio, pelo en
t:lo ministro da m,uinha, Rodrigues 
Cha\'cs, si n:lo sabia da existencia de 
pedr"s n'aquellas proximidades e 
como. ent:lo, tanto se approximára, 
respondeu-lhe:« Sim, sabia; mas, o 
capit:lo de fragata Luiz Fclippe Sal
danha da Gama seria indigno de 
comm:!ndar um vaso de guerra bra
zileiro, si a approxilllaç:lo de qual
quer perigo o intimidasse ». 

T. N.o'AuIElDA 

o IOl1n,}.., lull',ro énN"rrA 
parI\. Ull1\hn. I\lmi'\ nf>~t,· 
hrft\"~ 8'1J.1ac,:o Fur., ,IV!,11 
11.\1. hn. IH) 1111In.} 1\, !l1'1I' 

I ri 0"11l (','II,mOl:\f li· m 

111 p,u~n\Lm. 

CA ... T"'.T.AR 

Patria ! Quem n:lo se enthusiasma 
ao ouvir pronunciar o teu santo no
me ? ... Ouem, distanciado das tuas 
plagas, -;:.~:; sente contristado o cora
<;:10 pelo agri.doce pungir da saudade, 
quando apropria imaginaç:lo lhe 
rctraç:). com côres vi\'issimas o verde 
contorno de tuas collilHS, o azul de 
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teu céu, o brilho refulgente ,je teu, 
astros, o pll1aculo de t<:lI~ templos, o 
matiz aveludado de tu~s flores, ,) 
canto de teu; p lssaros, o desl"ar d~ 
teus rios, a va,mlAo de teus marl'b, c 
o murmurar de tuJ.S fvntes ? 

Quem, com os oll'os marejados de 
lagnmas, a\ a~<alando o eSI'Jço, en 
curtando distancias, não an hela re\'er 
o quadro ri~onho dessa terra Je pro 
digios e venturas, berço das recorda 
çOes as mai, ca~ta~, e das afTclçoes 
as maIS innocentes ? 

T~do ali nos fala do p~ssado: ca
da tI"r que colhemos, caJa recanto 
que divi samos, cada pedra que to
pamos, cada folha que palp lmos é 
para nó, um poenu de amor, um 
idylllo dos Jogos inf.'lntis 

São bem n .. turaes taes sentimento, 
e aff~ctos_ Porque n,'lo foi a 'i que 
dcslisou tranqullla e descuidos:! a 
nOSSl infancla, embalada p('las cari
cias do amor materno? N, o foi ah 
que o primeiro lampejo d,l auror.! nos 
afagou a fronte, c o primeIro g llto d., 
ave matutina no~ rcjubilou o cora
ç!\o) lo foi ali que rc\igorando o 
espirito nos (nsinam<:ntos proficu(\. 
da SClencoa, n:>s prcpar;imos para as 
lutas e conquibtas do futuro? NJ.o 
foi aI i que curvados pelo pezo dos 
annos, e alanceados por pe7ares e 
dôres, \'encidos, baqu<:aram afinal o' 

. nossos antepas-ados, entes qu ' nos 
eram t.lo caros, cuja OSS~l(1a \eneranda 
ainda branqu(Ja aqucllc sólo bem 
dicto ) ... 

Como, pois, nJo rncarecer a terra 
natal, n.lo amaI a, n:lo <:stremecel-1 
I este pedaço de argila compendi,~ 

t(\do o no"o ser, constitue todas ao; 
uclicia~ de 110''''-1 alma, o eden de 
nosso COraçlo? E 'luanuo, nlo si> o 
homem, mao; tnJo'> scr d,1 ('~cala ani . 
mal tnbutJ g-ratid.lo e 5) mpJthlJ ao 

logar onue sentiu o primeIro vagido 
da existenc.a ? O pa~saro jámais 01. 
\ ida o tep,do calor de eu ninho. No 
Auxo e rcAuxo das ondas rejublla-se 
o cetaceo, porque l1ellas robustece a 
vertebra, exer( itando a actividade. O 
leopardo campeia ufano nas selvas e 
brenhas, domilldndo as, mas n<\o pas
sa inulffcrente ante a cavidade do tosco 
penhasco, onde n~o raro abrigara a si 
e a prole das intemperies. 

Chatcaubriand pondera juuicio
~amenle que - um sel\',lf!em quer 
mais a sua cabana que o principe ao 
seu pllaclO, e o mont:lI1hez acha 
ll1ai~ encantos nJ sua montanha, que 
o habitante do descampado no seu 
sulco .. 

Mas, porque cessaram de echoar 
nas qucbrad,,, do C1rmello, In~ emi
nCI1Coas do L,bano as estrophes 105-

pirad,ls dos filh()~ de Israel) A,! 
por'luc seus bardos pro~criplos, ma
nidados j:\ 11 .10 sentem as brisas re
flig~ranles da patll:l afag,l r Ihe~ a 
f,onte en~ant'cida, c solidarios com 
a desdita della, abandonando o alaú
de, jazem junto QOs sa lg ul'iros do rio 
ba"} 101lio, cn l, 1stecidos como a rama 
do C) preste, c silenciosos como a 
mudel do tUlllulo ! ... 

N,\o Ihcs perturbemos a mudez, e 
respeitando lhes a dor, ouçamos no 
C"ntrl'lanto os assentos plangentes 
de CasteLlr, desse illuslre exilado 
que lamhelll curtiu sa udades da pa
Iria em solo estranho: .QuanJo con· 
templo este oceano de el her esten
d,do por sobre nossas cabeças; 
quando \'ejo esta magica lu?, que 
pi"ta, esculpe, horda c e,malta nossos 
mMa, i I h050; monumento~: quando 
respiro esle ar cheio de harinonias 
lIleff.lvcis, e de aromas Incbro.lI1tes, 
porque aqlli cada planta é 11'111 no· 
re~t,j t; cad,} flur uni thur}bulo, quanJo 
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ouço c",cs canto!! melancholico 
como o murmurio da onda que bran 
damente expira na praia, semelhante 
ao côro das raças prO!!cript.1S, repe
tido pelos seus proph tas; quand<> 
cor,~idero tantas maravilhas, digo a 
InÍnl meslllo, - eu anlO ~sta terra, 
n:to por haver ,ido a terra do V cJ
locinio dos phcnicios ; n:lo por ha 
ver sido o EI}' co dos grego~ e o 
Eden dos arabes ; n:to porque parcç~ 
a renovaç:lo do parai,o ; mas porque 
ha uma intima harmonia entre a SU;\ 

naturesa e o meu espirito, e eis por
que quero que, assim como nelJa vi 
pela primeira vez a luz, nella tambem 
repousem meus ignorado, restos. 

E de que sl.crificios, de que devo 
tamentos, de que heroismos n:lo é 
susceptivel ocoraç~o humano. quando 
se innamma no ardor i ntensissimo do 
amor da patria! 

Folheae a historia, e vereis a~ 
suas paginas assignaladas por feito~ 
immortaes, operados por paladinos 
intemeratos, que em defcza da auto
nomia e brios nacionaes nada lhes 
refusavam, n:to hesitando mesmo ante 
o sacrificio da propr ia vida. 

Entre essas fJçanhas de t:lo subido 
valor, de t:to sobre· humano esforço 
releva notar a praticada por Zop)'ro 
que usando de um ardil engenhoso 
conseguira entregar a direcç:lO e go
verno de Hau)lania ao rei Dario. 

Codro, Regulus e Decio com a 
tenacidade, aunegaç:lO c fé, sómentc 
proprids dos martrres de uma ideia, 
tambem se orfereceram em holocaus
to n:lS ara~ da patda ; e tal foi a pla
c idez que n'esse acto c"hibir~m que 
pareciam justific.1r exhuberantementc 
o famoso verso do poet,l Illantuano : 
c/ dl/Ias 1Il/)l/tIIS ru"úusálllr Irgos.' 

SERGIO r OI •. \SCO 

IINlIJSn 

OPPoRT IDADI': 

E' a unica face por que, como já 
dissemos mais de uma vez, no falta 
encarar o problema da EXl'OSlçÃo 
CATHARINEN;;E. 

Vem de um espirito cal mo e refle
ctido a observaçM de ser a opportu
nidade condicç:\o a que se deve, 
principalmente, attenç:lo. De accordo, 
e com tamanha coincidencia de vi,
tas, quc a inscrcvemos no nesso pro
gramm:l, quanJo se nos afligurou de 
utrl idade levantar do esq uccimento 
essa tentativa mais de uma vez frus
trada. 

:lo lhe negamo~ o carater de 
principal, dumos-Ihe mais até, con· 
sideramo!·a como esscncial. em nos 
é permittido architectar esse monu
mento que aflirmamos destinado a re
presentar innuencia primordial na 
vida economica do nosso Estado -
de toda a Republicn, conseguinte
mcnte,-inspirados apenas nos arre
batamentos de imaginaç:lo mais ou 
menos phantasiosa; nM-c disso es
tamos perfeitamente certos: Ou fir
mamol ·o sobre d:!do. serlos, positi
vos, ou teremos de assistir á repro
ducç:lo dos desastre anteriores, que 
estamos obrigados a evit.'\r. 

Impressionado, como quasi todos 
nós, em diversos gráos de intensidade, 
pelo notavel acontecimento que 
ainda se commemora, c~se espirito 
calmo e reflectido, que nos deu a 
honra e o prazer de algumas ad\'er
tencias sobre lacunas que descobriu 
no nosso programma, opina por que 
as festas de :\~"io, commemorativafi 
do 4' centcnario da Patria, ti"essem 
sido a occasi:\o propicia, mais que; 
nenh uma outra. 
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De,·emos declarar que n:l.o nos pas
sou úesapercebiú.l " Clrcum,tancla c 
a nossa opiniJo, até certa epoca, nao 
dilferiu de uma linha da do nos~o 
observador. RenexJo mais úemorada, 
porem, attendida:: toda ~ a~ circum· 
stancias, condicçOes e motil'os, em 
que e porque pretendemos realisada 
a E"POSIç\O, modilicou-a profunda
mente, a nos convencer da impropl ie
dade da data. E lodO e diOlcil dizel 
a ras~o_ 

Antes de quaesquer outra~ consi
derações, é criteri~so n:lo nos il;lldir
mos sobre o conceito em que é tido 
o nosso Estado comparati,·amente a 
quasi todos os outros da Republica . 
o desconhecimento das nossas con 
dicç<ies de vida, da nossa agricul 
tura, da nossa industria e do nosso 
commercio, aponta· nos como des 
valiosos, insignificantes. e incapazes, 
pl rtanto, si nao indignos, dt! despe r 
tar interesse fóra do nosso meio res 
trictamente limitado. Quando nos 
hou\'essemos aprestado em tem po 
para concorrermos com esse' aclo á, 
manife~taçOes com que o patriotismo 
brazileiro vai commemorando o cente
na rio, outros mais fortes, com maio 
res recursos,scguir-nos· ianl as pega· 
das e, favorecidos pelas tradicçües dt 
grandeza que estamos longe de poso 
suir, ter-nos-iam feito passardesaper
cebidos, nao correspondendo o resul · 
tado aos nossos esforços. Seria, pOI 
conse[:uinte, desastrada a escolha 

E Mo é só i,so. Admittindo illus.:\o 
da nos~a parte no juizo que acaba
mos de deixar lançado, ha outro facto, 
e de muita ponderaçao, que se im
põe. Por isto ou por aquillo, por sim· 
pies amor a~ di,er~ões, ou por uma 
perfeita r.omprehcn,ao do facto a 
commemorar, o que será diflicilimo 
aflirmar é haver quem com mais al 
guma cousa ,,'! preoccupasse durante 

as festa do Centena rio e mesmo algum 
tempo depois dellas. O,·a, esse alheia
mento, ja n:l.o dizemos da populaçao 
em geral, mas de grande parte da
quelles cujo juizo sobre a capacidade 
industrial de S. Cathar ina nos inter
essa, seria um golpe profundo, cer
teiro, bastante para destruir todo o 
traba I 110 feito. 

E' natural, pois, a condemnaçao 
que lavr:lmos, em nome dos nossos in
tcrc~se<;collectivos,á escolha da epoca 
das festas centenarias para a EXPOSlÇ\O 

CATIIARIKENSE, quando outro f,ICtO 
tambem importante na hi storia da 
humanidade, qual seja a entrada do 
,eculo XX, n:'\o esta longe e tambem 
se coaduna <.:o n1 o noS!=iO tentamen, .~ 

que servirá aos vindouros de ponto 
de refcrencia. q 11ando se atirem a 
aquilatar tio que fizeram as gerações 
anteriores. 

Ellc ahi vem, o seculo triumphal' 
a q11e já se tem antecipado todos os 
nomes imaginavels, como se feira 
dado ao homem prevêr as su rprezas 
da scienc ia, clle ahi vem a provocar 
manifestaçl es capazes de significar 
que não tem sido \'~ a actividade 
humana durante essa longa peregri
nação de seculos, para tlelllon~tl·ar o 
quc ,01l10S hoje, em relaç:l.o á nossa 
existcncia 1;'l0 accidentada. mas tam
bem - pCI miltam-nos a immodestia 
- lão cheia de 111 0 1 ivos de orgulho. 

Aprovcitemol ·o e difticil será que 
possamos ter ra .. ao de queixa. 

V[ 
DUA~ PALAVRAS MAIS 

Phantasistas, dizem-nos. Pouco 
irrport,1 que o sejamos, que nos dei 
"em os embalar - na opini:lo des
crente de uns quantos desiJludidos a 
quem o desamôr ao trabJlho attrahe 
irresistivel - nessa doce illus:\o de 
b zer surgir nesta capital uma séde 

--
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onde a industria c.,tharinense. per
manentemente, possa pOS!Ia fazer seno 
tir a realidade da sua cxistencia. Não 
será esta a primeira experiencia nos· 
sa, baptisada com o mesmo nome 
pela indifferença perniciosa dos in· 
capazes. Esta mesm., RC'i,ista onde 
preparan'os o advento da EXPOSI~:AO 
CATIIARINENSE, soffreu, entre proje· 
ctada e realisada, dos aruspices agou· 
rentos, a condem!laçlo da morte no 
nascedouro ... e no emtanto, a RC'i'ista 
singra sem maiores difficuldades o 
mar bonançoso em que se transfor· 
mou a tempe,tade que o·; mochos do 
desaniolo enxergavam, só elles, im· 
minente. E~te "Centro Catharinensell, 
hoje, si n:'lo o nosso maior orgulho, 
pelo menos uma das nossa"> mais 
promcttedoras esperanças, foi por sua 
vez alvo dos mais desanimadoras pro· 
phecias ... mas elle cresce, avolui11a·se, 

• impõe se como uma neces idade " 
Tal é a marcha fatal de todas as 
tentativas uteis, é preciso que mais 
uma vez deixemos ratificado. 

Porq ue desanimar então? Seria a 
ultima das covardias, que IlOS deixas 
semos tambem nós outros, acostu · 
mados á I ucta de todos os dias, de 
todos os instantes, ava,salar por essa 
incapacidade inerte que vegeta, que 
se apavora deante da menor difficul · 
dade, impotente para tudo quanto é 
exforço, pobre de iniciativa, sem 
amor ao trabalho, sem conscienciado 
papel que as neccssidsdes sociaes des 
tinam a cada individuo. 

N:'lO, n:lo seremos nós quem o faça, 
quando tudo parece consorciar·se em 
louvores animando os humildes que, 
quanto mais alto enxergam a mono 
tanha, mais se impacientam por gal· 
gal-a, prclibando, no vencer cada ob· 
stacu lo, uma parcella do prazer im · 
menso que os aguarda ao termo da 
jornada. 

....... íOI. 
vidos .ce........... IM _~.~, 
nas festas alegres de tnbalho 

COIltinu&relllOl aempre e. quando 
um dia vejamos reit'lidade as nossas 
aspiraçoes de hoje. 11:\0 I hes negare· 
mos, aos prophetas do mal, um logar 
na nossa gloria, filha do criterio com 
que tenhamos dc,presado os seus 
ma us avisos. 

Sem elles caminharemos melhor e 
ao lado dos que nao se deixarem 
vencer pelo desanimo das nullidades 
incapazes, criticos baratos, represen· 
tantes da negatividade entorpecedora. 

Que fiquem e nós segui remos. 
Acompanhe nos quem quizer. 

G. S. 

PUBLlCAÇOES 
- ........ -

o Sr. Dr. Evaristo Nunes Pires, 
nosso illustre collaborador, teve a 
gent ilesa de offerecer ao .Centro Ca
tharinenseOl,o discurso que pronuncíou 
por occasiao do anniversario do fal
lecimento do dr. Anastacio Luiz 
Bomsucces~o, presidente do Instituto 
dos Bachareis em lettras. 

E' um trabal ho criterioso, em que 
silo apreciadas as qualidades de quem 
o autor "foi talvez o confrade sobre· 
vivente - que mais proximaOlento 
sempre esteve, fóra do In stituto». Re
vela por isso mesmo, o cunho da 
maior intimidade no conhecimento da 
vida do dr. Bomsuccess0, velho com· 
panheiro do dr. Nunes Pir~s desde os 
tempos collegiaes e acarlemicos e das 
lides litterarias em associações e pe· 
riodicos». 

Sentimo nos enlciados para ajuizar 
do trabalho do illustre profe sor que 
por tantos titulos se impõe ao nosso 
respeito, mas em cumprimento á ce· 
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\Oer do cargo, permittase-nos deixaI 
aquI consignado que, procurar.<lo 
apenas rc gata r uma divida de ami 
zade conseguiu muito mais - re 
,elar \'a to conhecimento da litterao 
tura ela' lea. Vê se ahi uma pcnna 
de me tre ao senoiço de um coraç:lo 
de ouro. 

Preced idas de uma carta opref."\cio 
da ra. Eva Canel, o sro Baldomcro 
Carqueja de Fuentcs, do jornal dI' 
O vJIII/UraO, reuniu em volume. a~ 
noticias que, como representante da 
quella folln, organ:sou a respeito da ' 
vi itas do exmo sro dr Presidente da 
Republica ás Ji,ocrsas flbricas exis 
tentes nesta Capital. Temos sobre a 
no sa mC7.a um exemplar q ue o. Ccn 
tro Cathannense • deve a generosa 
lem brança dO) seu autoro 

Quando houvesse necessieJ.,dc de 
dizer alguma cousa ju. tificand'l a 
publicaç:\o do livro, seriam "lIffici 
ente. as palanas da srao Canel ;. s 
ted con sus cronicas de las visita 
hechas a las f~bricas por cI senor 
Presidente de la R publica presta un 
exceknte senlcio aI bllen ejcmplo , 
los que succedan aI sr, dro Campo' 
Salles se veran obli~ados a seguirlo 
porque escrito queda, }' no escrito en 
la hoja dia ria donde todo pasa y todo 
se olvida y todo duerme el sueno 
eterno "I dia seguinte de habersc 
publicado, queda cn un \ olllmen 
que perpctúa un hecho edificantc para 
el po flenir )' de mu)' buen augurio 
para el progrcssoindu,trhl deI Brazil. 

A f'1I.I;/I/a é um semanario elegante 
publi cado em Florianopolis, E, tadc 
de So Catharina, por um grupo <I, 
plumitivos, - é Olmo elks se deno 
minam 

Os quatro numeros corresponden
tes "O me? passatlo, e remcttidos ao 
• Centro " nos aI graram cOlno in
dicio de um rena;cimento litterario, 
que almejamos para a no. sa tcrrao 

Sqa bem vinda ,1 J>,1,![illa catita. 

Somos ,isitados, com a~siduidade 
que agradecemos, pelos segu intes 
collegas: 

O Eslad(l, Rrfllblira e 5l/I-AlIlrrira
//(1 de Florianopol is , 

R,:t;ião So rfllla, de Lages; 
BltllllO/alflr /.,.,I/II~fi, de HllIme-

nau; 
A (lIido, da Laguna ; 
l o',fial/dnd/', de S Bento; 
R'fi/Mea, de Itú, So Paulo; 
A 1..n"(lIIJa, boletim da Sociedade 

acionaI de Agricultura, desta c;;.-
pital ; 

R,-;úla do C 'li" Brn"/I.-iro COlll
IIlrrcinl, tambem desta capita I; 

I!slad(l d, 50:1;1/'(, dc Aracajú, Ser
g-ipc ; 

A::III e O safO, duas magnificas rc
vistas, de ClIr)'tiba, Paraná; 

R'fol/lla, de Porto Alegre, e jor
I/a l , de Urugllaran~, Rio Grande do 
Sul 

Da~ folhas publicadas em Santa 
Catharina, si> o FII/llro, àa Llguna, 
n~o permuta comnoscoo Entretanto, 
continuara a ser lhe remettida a RI'
í,isla. 

C'lm pra7.e: tr:hladamos para as 
nossas columna~, as palavras com que 
o CO/l//I//'roo do E.</'lnlo Sal//(I, da 
V,ctoria, ao tratar tias festas aI i rca
li sadas em homenagem ao 4 0 Cen
tcnarío tio dl'iCohrilllcnto do Brazil 
c r.!fcrc ao no ... ~o amigo c çont~r: 

raneo elson Co.,ta 

• 



" Graças á iniciativa do provecto 
professor Amancio Pereira, cujo es· 
pirita nllo se abate deante da indiffe· 
rença dos presentes tempos, e com o 
auxilio poderoso e efncaz do estima
vel cavalheiro sr. Moreira Danta~, 
pruprietario do acreditado estabele
cimento " Papelaria Commercial", 
foi distribuida uma vistosa e bem 
feita « Pol)'anthéa" commemorativa 
da inolvidavel data, que mereceu ap· 
plausos geraes, nao só pela bellezd e 
correcçao dos escriptos, como per· 
feiçao artistica que lhe imprimiu o 
intelligente e distincto moço Nelson 
Costa, que mais uma vez revelou a 
sua pericia p'lra trabalhos desta ar· 
dem }I. 

O nos~o ill ustre collega da Tribl/1/{/ 
desta capita l, a proposito do trabal ho 
de Nelson Costa, assim se exprimiu : 

" Na villille da ca~a Medeiros, rua 
da Urugua)'ana, 70, acha·se exposta 
uma Pol)'anthéa, publicada na cidade 
da Victoria, E~pirito Santo, em ho · 
menagem ao ",0 Centenario do DCf 

cobrimento cio BrasiL Nas quatro pa· 
gims veem·se nitidamente impressas, 
a cruz de Malta, as armas de Portu
gal e as do Brasil, imperio e Rrpu 
blica, feitas , segundo vemos pelos 
jornaes daqu elb capital , em papel:lo, 
por lIm processo especial do Sr. Nel 
son Costa, que, effectivamente, ' apre· 
sentou um trabalho di gno de ser 
apreciado )l. 

o rr:lIllo do Mar 
lnterminaveis sao !.eus lamentos e 

ninguem OU5a interrogal·o, nem cllc 
confia sua dó ... Tem momentos de co
lera; mas, si algllem o conheceu, 
algures, cheio de ca lor e de fugo, nJO 
teve aonde descrev<:l ,05, e, deviam 
ser terri veis. 

Vagava na IOItd1o do éipIçô; .. 
OctJno rubro e lullrinOlO COIIIO O 
Sol; dourada era sua cabelleara, res· 
tos de uma nebulosa que BC extin
guia; seu nucleo ebulluia em lavas, 
ferro e gra:lito em fusao. 

Tri~te e sotitario, oh ! quem o co· 
nhecesse ha milhares de seculos, 
quando das ~ua~ entranha~ p:utiam 
ruidos estrepitosos e successivo~, 
manifestações terriveis de sua colera 
pungente? L .. 

Iloje, mai~ tcnue, e alvo como falia 
plti/osopltica, é a linda cabelleira que 
o envolve; transparente como vidro, 
apenas de vez em quando, calafrios 
de raiva percorrem e cri spam mais 
ainda, sua~ carnes sempre revoltas. 

A' principio, sentia-se só: pragas 
terriveis, retumbaram 110 espaço e 
repercutiram no Ceo. Deus ouviu, e 
fez surg ir de suas propri.ls el1tranha~ 
a Terra, qllc lhe deu p)r comp~

nheira 
Gentil, despida, ~em rumores nem 

malic ia, virente~ bol,as de llma eterna 
magia, semeajas aqui e ali, 110 dorso 
dos gigantes e contrafortes, pouco a 
pouco a vestiram, c deram ·lhe a fÓr· 
ma de serpente. 

A ph isionomia do mancebo apla
c>va-se, e nella se renectiam g raclOn
mente, contornos encal1tado"es da 
Terra. 

A primeira mulher, co,n ardil, 
tentou -o, a malicia apparcceu e com 
ella ... a Lua d,' Jl1í:/. 

Cada vez mais v"ido,a se tornava 
a Terra; 11::\0 lhe bastava o amante 
.:ncant.\dor, que sempre, mais h umil· 
~ le, dia e noite, a seus pé5, n~o VOcl
f~ rava ji : murmurava segredos que 
'ó a solid:\o de uma a\cóva pode 
ouvir. Vivialn nUlll aconchego de 
.lmór ; m.15, si ningllem é contente 
com a sua sorte, a s(;rpente agitava·se 
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porq ue a l1lulher vi\'e sempre a de
sejar : pL'l' isso a Terra torna·sc fa 
ceira. 

Vaidosa de mais a mais, egoista 
por fim, preciso era capt ivar . o cspo 
so : Qiliz ser senhora e para I~SO ma 
tizou-se das mais lindas florcs, per 
fumou se, adornou-se e no meio do 
ruidoJroltfr(1udc sua passagem chama 
para ella todos os olhares, risos, 
carinhos, e para elle, um grave res
peito. 

Solfre todo o peso do seu capti 
veiro, com languido sorriso. Conl i
nuamente, aguçados punhaes dilace
ram suas carnes em todos os sentido, 
e, s6 <.Ie tempos a tempos, gem idos 
de dôr partem de ~eus rochosos an 
tros. 

Mas, tudo tem um fim, ou
tra como tu, Terra, já te\'c utn véu 
de noiva, e hoje viuva, cnvolta etn 
negro fumo, assiste entristecida, este 
drama da creaç:l.o ... E' bella, amou c 
foi amada: a seus pés já teve um es
poso, era tambem vaidosa, nMS um 
dia, e sem se aperceber, nos seus labios 
bebeu naquelle prolongado e espu
mado beijo em que viviam, toda a 
vida - a atmo,phera que os em'o!
via - e, de repente, sentiu quc o 
amante vaporisava-se, pesadas nuvens 
a envolveram e desfizeram se no e< 
paço! ., Foi um dia de luto ... 

Terra, esse será o teu fim : 
Viuva sem ar e sem Mar, campea 

rás solitaria no firmamento. 

T. o' ALMEIDA 

n CENTE'HRIO 
ao podiamos ser indilferentes, 

nós que mourejamos nesta casa em 
pro I <.Ia prosperidade de Santa Ca
tharina, como parte integrante e in 
separavel da grande Patria Brazilcira 

I n,)o pod i:ullos ser indiffcrcntes, di
ziamos, ao grande acontecimento que 
o Brdzil acaba c!e commemorar. 

N:lo podiamos ser e n:lo o fomos. 
Na med ida das nossas forças procu
ramos, com todo o empenho, que a . 
nossa terra n:to ficasse esquecida no 
côro de ltcclJ.maçôcs com que toda a 
naçao saudou o grande dia em que 
sur~imos para a civi l isa~ao, dando a 
publ icidade uma obra puramenft! ca
tharinense - (,Santa Catharina" -, da 
lavra de Virgilic, Varzea, cujo nome, 
no dizer do nosso ill ustre coHega da 
Cn:;,'/n d,. flTo/idns, é bastante para 
rccommendar o trabalho. 

Como se desempenhou o (( Centro 
Cathari,tense "do encargo, nao nos 
compete dizer: si MIO rece iassemos 
ser acoimados de suspeitos, repor
tar-nos ·iamos ao juizo unanime da 
imprensa carioca, sempre bondosa e 
captivante para os nossos compa
nheiros. 

Conseguimos muito, animados 
pela boa vontade de grande numero 
dos nossos conterraneos e amigos, 
sempre solicito, quando 0« Centro 
Calharinense ,. appc lla para os seus 
scn limentos, e pelo sr. dr. governa 
der de Santa Catharina que auxiliou 
por conta do Estado, as despezas da 
.mpress:l.o com a quantia de um con
to de réis. 

A todos os nossos agradeCimen
tos. 

As pessoas que desejarem possuir 

a obra devem dirigir-se nesta capital 

á secrf'taria do (( Centro Cathari

nense ", ou, em Santa Catharina, á 
Com misSão Permanente que ali repre

'enta a nossa sociedade. 



to eClll 

Pela (ate &uJ, eijlflrea. 
do ('e ruleo 8rmam.uto 
dehs.uldo \!!iJunge ~ Lu 
SUl). hu NCIj~ lI1o·n t' I,l.III , 

lU tiu pt1rtil' l., t' hHUl 

tl tl 11 111 luJ.!:U 'lue o!t ('~ u s r .. trat. 
Ao VIl .\r,:D.o 't ue su"'plril 

Pl!rct:b~ :SfoJ um gn to -l~flma 

I,alh,\<lo U,\ I\mpht11o 

;ltra\cl. JI!"":\ fIC'iCU 1 ,\ 

que 'lO:! elH 11t~ o tom~i1o 

Ah, ('01110 me lemhro tI~Ofl\ 

do ru l~ha II'rra quel idA, 

dnqu(llIcs munte::! Llio clh:lI(l!'j 

dI:!. PlIC-!)U!., amOI e vida I 

CUIIII) n tlM de IIlQU I nlltlaJt' 

')110.1 Ludo V\!lTI rDi:! :.1.\ Ivar, 

me It'mbrt\ o Ilrl~ct:!r da Lua. 
do St:!lo do 100men!)(J Illar' 

VIN@AN~A --D.l ... thns ("alia !}u.d luaJ" ~flH:JU~a. 

f, 

mal~ .·hclt\ J~ ullrocLL\'Of!, IDnl" ~.dalJt,': 

IU(\~ J. nl,H JlIO~IIl;' OIal'! lIItctfssanle. 

111 .. 11:) alc~r , IOI\J:s liuUI\ e Itl'l~ ,\Ilo~n 

Sollrl'ndo de mol" .. tH\ dulúrosa' 

.amOI p.\hn.o, IO\.:CllHI , JelJrl\ule, 

~eln ... er correspondluo, um e~tudant.e 
.lUI'OU 'I mgul'se della. Raccim .. a, 

elln contlll\. mllmil-I o "lIf'(,:cditlo, 
Illl·r.;r~s e n .. onll;\~ f.lrt1tlUt'ute, 

nt!ltI e a dun., elu IlI'\Lrc euluU'ill\lC1Jo 

Ml'''' Jc "ulJüo tlJo {'nt.r \ 110 salOI>, 

Ilt'gl1ra lia Utal ll1(u;,\ bl~l\ll.tnll'llte 

e I.:l'IlvQ·lhe Uul punhal no cora~o.o ' 

IS~1. 

LJD1::RA'fO BJTTe.~COURT. 

Onde o marmon a .... IDd. palpll&. 
Onde tudo, o q,u. em lore" ti .. -Sita, 
r. OdIBM-., e III.da gravada, 

S l'lIl 141 l~mbr.r talvez um liÓ momento 

DJ I'0h,,, e llIl!i8ravel ('reatura., 
(lue y,usnl ll ll'a.!II)S a lua imagElm pura, 
Ct'W O Ulll Deus ,-:uarda nm sol no pen"arnento. 

I uua (ia ele\ 1\ . sobre o mar dt!l OIyl-.;e~ 

N(I ISHU man lo de mllrOlflres, Athe l1 a~ 'I 
Eut-re li mud.,z d.\s- mult idOt's 8t'unao..:, 

Ti\lvel. 00 Fnrum, Péndes {)IIY I "~es" 

V~':j tu A~Pl\SIIi" A !!r c,2:f\ mOCIdade 
Leva (';OUHlIgu 11 tllu .ca aru ... tada. 

~t,cr.ht:;:I ergue 1\ taç\t. envenen ada, 

ilcb~ It Clcutll, e uplt l.:a 1\ ctel'oidaue. 

No cuho "1 ) le l ~Do, .. obre um marco 
De l'..,l:\Lutl. eSr Cdlll;Il( lll, lrU'Ies l\ll1dl\ 

l'hUl !\r dI:! 8"pho a morte a V9/;;1\ I [\ fi oda, 

Leudo tatveí'. o liv ro cle P ! u tnT~ b o. 

• 

~Ia.s ue mim '1 A: ~ llem 80mUrfl!i de mewona 
Nu meio (h"'.:<B.'1 )lrofllJ.(:ls 1"1l1l\BS 

Agora' ó j\ bath~· Ironte IDcltOtl'l. 

Nuo!i tro)lo~ \10.0..'1 dI) monblludn lll"llor w, 

Ou tl'll) ria atlwlrllçJ.o O olhar sevéro 

~oIJl~ Bylun, rios mnn"oj da BretllnJIl\ 

O ulLlIuO l:ysne morto em pratll extranha, 
J[omt;,ro, 6 herúe dll l ltadn. de IIomcro 

AI' de mim ' ai I ~ltl mim '-Em chuva d'oi ro 
D.l11Re, n Ilo posso te at.\).)!\r a. ~sp ;.~ ri oa. : 
O' lais minha, sobre a e!'opumn (ragua, 

NLL? te po~oÔIO levar, mudl\do em lO iro 

O· mllJha Ll'da, nn lagOa doce. 

Em q1le haohas teu corpo 61abl\:.trIDo, 
Nunca st'rel o c.'''oe Il lvoe ~hvino, 

O deus, Ilue ('Dl t i!IIS encl\ntC's abrigou-se, 

Como l\ e!lLl'clln nl\ cun-a atul du ~ ares, 
Pa.~ " J.lagallllo I.lru lu~ o sel! cam Inho, 

Tu, ave tlTrilutij do paterno nInho. 

lIas-de lnz M) deD.l\r , ond tl: pal)sares, 



I.&. b:l r.lr a !GI .0 1(; t' .I<J T 
:s l lrl' ol1.l~ 0,1 lW d.:u pul e 
lf Je o 1'111 to &.tu, r,lt'r t' tÔlIt,. 

Cumo qu .. m • , .. I.I"u I 10'1 I) os 

"'o 
ró,10. 

U' mulh r ,1tK'1t. comu o luel d. ~l)elh .• 

(" "''', COnl<J umJ Ivrl \1\ -" .uw."!.' 
(ln • romo.1 D.\t'IJ 1. t I" .ull\Ja. 

S '~lDh . um hl-'vu t:'\.erlltu ;.101 Ih,\ 

Ali 011) palll te aJo·I., u U rt1 dlO 

O t, r te.1U oh,'" lon,lu 1.01 m I~i\ 

QUI 1'1 ., utrllnll .,AI .. Imm~u .\ rl .. ,.:J. 

Qu wd hOJe b emlnll .. IW 'llh:nte 10' I 

A lUI a o L Dltld;l m ranh.l 

AllfIll ,I 11m I I<J' d.- UUIIO, ~ braoui .. hura 

l' ,mo ~.\DJlO Dum tlua.lru 11 6gur . 

Levantou.se d. c.: Vt'DI 0111111& 

• A fl'JI quor? IDlJrr~r. O olh.\! tu..tIdu 

Na Utl Im ,;em, comI) fJllttOO l,rl.X.ur., 

l.evar. D"," • Dum 'luJ..Iro. a 10lmu'uu 

Par. 1'0 lo 111 c~ú. a um oi pn·,,\tlu 

lX 

LID .li. tU m f~ul, .. 1 r~h, IUbUlló. 

E "1 D n Ib .. omm~n ul"\I~IIlI,r.\ 

!...toe fjt .... lu .to leull -t.I, 'ln~ h: br .. 

Per~ Dt\) e calmu 1 ['ODJtQ - .Jedlto 

E totlq lb. JI~. - e m~dIL",tê! Ludu I 

O qQ' fu o larela, n lerra IDlCr.ta 

EDI,.. :.1 0. 1u," ° crUl'.' mil I, 

E o D U ')\1 u OUYd Cf!t \r, to bCtl mu 10 • 

Qut o aio coa .1, da am ... róur Imtnen a . . 
m 'r lem rt'Olerb1, 'j ue o 'b~él.\ ) 

00 d • que u ~oO s.A ~r ~ (r.\·o deU", 

Ou mab mt, Seohór ti I'0U1.;o. _ I'tD~a 

DI t. Ih~ lIma almA graud~. D'ILrt!. t hU, 

ElIa .m .. fi J~D • corno .:U 8!D0 e )lt'o .. u 
E falre au~ .rro t um trlAr tom n.o, 

o O Q n ku I 11" 1 upenlJr 

R~ 10 l wu 

, 

l u~"ut \ UUV \ ItI IW' lillS 1Il11bo, doul .. 

O l U ti " O" y o I' .Ir"". I'o \lu • 

\l uol.1 e m JlUlllha lo h lbbl tlol 1 . '.1, 
~. Ulle u uw iO tluII \.O là ~tl"l aw ,, "L~ 

LU ' lJY.1 uhugul h.\.lo 11 0 lultn :Lu 

~1" 1/.;\ JtYlJ d \ f I'l lnd ul l .ltl lIl '" 

E entlt! o:, "!tl/no:1o(I lI.l ul,,:I.ll.\ 'h l'hura. 

l'1J.~I\I.\I";:;I(O r .. I'0llr ltm - ~(~"Ilu '.,. 

x 
t) mto lIUM, n pallll l.l I'C,U( ('11:1. 

\Iultn.· rdllle eu .. mu, toU10 \ IUl; d(, JIt. 
V, ( ,h) lUI rt'p~l.to tlv 'lIlbrO~I.\. 

T tlc,o.\ "fg'lI} li., am6r. rtntond.1 e ph'u ,. 

Em 'lU 001:1.\11.\ tu, t: .,..) qUd eu m~t.llto 1 

(Ih' eu 'pUUI<\ o tulI am..,c, "mbor:l 

Oru UI" JurL.I ~fI o 01. 3. l.'~trt'I I ~. j) aurUrA 

P. o tlOIVerfU I--:rtla.., e ,l)~ : -.mahlllu ... 

Qu ,011IJ, em lum"lr, c»;.I..; trus '(,IULJll.ull~ 

~t~ t u"fil ,~rn do c.u :r,Hl.l YII.(,I.:'I, 

J'ulmllllttlu JtI Dtlu 1U1b utrule.lo. 

Tt'Ollu ,\ '1'1ét.l .. borroru,,",l tio ~ ~ \Oln, 

\·'IllJo 11. forra. trtmer, fa ;::, \r 11 bote '. 
E bra.i.u mt' .· T'-\III- r I-ollvmtlo O veol'~, 

No hOllúr t!OIl,·ul o e 1ft! I.) do.1 Jllmeul.,,,,, 

Jud I ~nL c com ,:,U3 'II')L. ma: rouca ". 

OUt'IOJO os mares. com (,,1:00 Arlto, 

'!ali.) \T m(' vaLga o 1''' I" te: : IOlllVlllo ' 

E ver wLte 03 mt'U .. h"mbros d~"ptmlt{l,lo 

rÚIQ IIIIfI'U '>Obre "'HI'lr. t.xlo IJ Inlinllo. 

D.\: Ylrtllrt~~ em corO aOU91r '-PuveNlo' 
No vi·lI. rohnndu o rosLo de .\ ...... ulõlta,1 

\,podu n. ll~tI"S do mar aludnt",t I.!. 

COIBO e o pranto fo~ ... em do UIl 19!I'iO " 

Ven lo o meu roraç1\o bateullo 0·"11:8. 

Du )' Itu roLO éuormts a~(labr')dJt , 

Como DO tl:mpl,J, em hor., aVdDçiv.h.1, 

A r L .tu Je D. l'tsdro dt! la Ban.;;) , 

('UOO 

E hu,1 r clJUlr. m.m: I) uIIllm,ho I 

Im (h'rols de lf'r lhLemuah d'J. 

tie broDtt: ltlclo e ll.o;.su t3.do , 

'la ao mfLalhco Jt'I'0u"(\". 



bamo 
IltlU ,. lIu,Qtl"u-m , 
FlIlll 810.1 rl.:lu:, hum doM.U 10, 

}o~IIa. ti 1'111 no di" m" Eu 1110-

;\[&1 'l1"nJo 1"10 Ver um I c3~lIo 
(,:\hir 11" li" frout l'U1 f .... 

Eu mtt I,"\',_uto. '" ,li O.lk ,I. II • U I ta. _ 

Iutl~ ft \rnulo ao CIl"rlllt' 1'1.'1 w,iéllu 

Luz DUTlliO 

$ • 

'OLZA 

Approllv~ a esta jllu~tre cathar:
nen e de~pclldel' a fineza de dirigir
me áclicada c mui bCIll.!8cripta 
carta, radecclltlo 1I1e, em extre
mo, as linhas ~iugela s, 11138 uugi. 
das dc ve .Lde, que por mim 
traçadas,: 'eu re 'peito, digllou-~e 
a c ·timabi li8~ima Redacção do 
or ão do C~ltl/'o Cal/UI /'i,I~IW' 
e tampar em suas columnas. 

Presando immeuso as expres
sões de delicadeza e generosi<.iad~ 
-da preclara poetisa - e pr.)tes
taudo- Ihe men profundo reconhe
cimento por taut .. "entileza sua 
para com um do seus rene/! admi
radores e minimo cri:l<]o-apréssj
me em oífertar rL nobre reclacção 
-para a{ormo~aar :t respecti VIL 

Ruj.,IIl-doi" tI' ,[l')~ da alludida 
cartlL e a 1'IIC8Ítl que" acompanhou 
-uma nova pCl'ola dada ú ossa 
apreciação c adlllira(.ão - como 
o BftO os dois t l'ccltos. 

• 
E. r NES PI IiES. 

.Podeuem 
pall\vru 181' o o 
á planwlnha 
mingua do calo la in piraçAo no 
ambiente em que vl'gela,. I\rrefe. 
cido pela fria realidade do maia 
prosaico viver! 

Ah! podéllllC o 801 benelico da 
llIinha doce primavéra voltar, 
lll 'la q llC lo 1:Je parll, n!tS tardes 
lI1clancolica~ do meu trilltonho . . 
VI vcr, ra~gar, com seus I'IUOS 8ua-
vissimo~, as virgens a~sucenas 
:tboloadas ainda nos vcrgéill da 
minha alma de poetisa!» 

• 
A' i\I I IIA TERRA. 

.\ toi, tQUIOnr :i tol. 

(\' UH.O) 

1:;' (01'l1l?',1 a I),lhi 1 th.l n,~t "'11, 
l'1)mo 11)(1) .. ( l't'Lh.l 

, D'.\I(II!1><1 l'pr ,1,- ,Iphira, 

P,I \" "Ii~a ul.tllll!.: 'cro \'11' .. ,"rro, 
E dv('l' e Ltllll<lo thr 00 

1..1 IM unll \ u"pin 

(;úrt \ 1'-'8 ). Ih 11\ Ito;nA mau">\'", 

A hr,tllc:\ \1'1.'\ I'h~ii\t 

E t;cm~ 1\ 01111, •. t ,UH í'1 , 

\0 tlr UI,t,) vento ui, 

Z\,\ t II'J( .!tl \"ltr:\.I •• hO>I1\ beolli\ 

Em 1)11' o ~'!..I (',nl.r 11111" 'e 
C'plJrlll,lu tI c(oll, l tu-I.I". 

L"lr IOH' o til n ('UI IlInl't,11l ~II lrell!\ 
V. ,lUUVltn .. , ~'\-,ICCn 

Em IWl"o11 mlmQ ''I. 
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t '. IIt 11 lt I .rl h' 
'\, 80nlll tI' 1\1 ~I \, 

P 11\ I..: til'" lo IIILr 100.; t'l I;ml~b"'.l. 

I m I~nl 'lu. n1 'I~tc 

( n h,l n.J ('h :t.ul. I I, 

, 
... I~ nJo .. N-Im-m r, ,I· to 1110 lind,' 

1,( \ 11,) I (f.ll ,.1, 

;\ \ L;lIa "X .. ltl.t,, ~ 

h I \ 'Il}ll \"Ao urnin h 
)1" I 011,( 111 du I'.I~ "do 

\ r I( ~!1 ltl , I t 

Enf "Ih \11·.tl) ,'fI,ll,t<)I'~ Jnf \ft~ 

::'ollnh'alml\ al,!I."UOil.] \ 

EIl"nltl'm I(,m llrt~r. 

E- II-I~ r\I\ ',ntll ,Io~ rol u" Imor,," 

~ "mha hrrll. fI;,lomd', •. 

r .. ço um "110.) oIt Urh.r' 

DEL''''').\ SILVEIR \. 

t r/f I .j. "'\011! Ihann. 

J:F.IIRml~H \ UES r'4 .. MEUSTl 
CUU \RI~Ef\SE" 

S. PAULO 
l' Al'LO-OSCar Natividade. 

1',\RA"JA' 

C"II \ 1:,\-l ... lpldlo \ \'crncck 
l\!(IIU{ETES-Affonso I .adislau Gama 

de Camargo. 

S,\NTl\ CATll lU A 
FI ,OR IANOrOLb-Franclsco 

Costa (GabllL'ft: li A 
nUlllo). 

~' .. T cuA R <)-Lu I Z Martins Collaço 
S. FR.\NClsco-dr. LUIZ Antonio Fer

reira Gualberto. 
CAMPO-ALEGRE-COrond Guerreiro 

de Faria Filho. 
ITAJAIIY - Amo Konser 
L.\Gl'N \ - Rodolpho Bap" ta 

ESl'IRITO SANTO 
Vlc loRIA-Nebon Co 

GRANDE DEPOSITO E OFFIGINA DE MAR 
- DE-

J + Emilio Eergmann & 
Eucarregalll -be de todo e qllalr[lIer trabalho 

de marmore~, 111011 LI trIeu los, capella;;, alIjo~, e~t.\tllas, 
edifi 'io~, bahu,stradHs, e~(:adas, vasos, collll 

pia.':! baptislIHtes e para agua benta, ba 
peu l'aS para moveis, etc., etc, 

F>CLLJ'1TllA, OIl NATO E ARrltITECTL'IlA 

rJNJ"SlMO GO TO E\l TIlAnALlI 
COM PERFEIÇ.\O, BREVIDADE T )REÇO 

.. l/uNdalll 'i/ir qll,r/(Jlli.f lIlCO/1I11l0u/a 'rt'ClJlIl 

, /. ' lI/IIhull-S, (Ü 'f"a1q",-r trab 

~U.A DE S . 

da 
'hop .,. 

RIO DE JAN ____ _ _ -"-__ 
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