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Hcmlnlscencla da epopea de Copacabana
. são tombados os trahid»s heroes.

(Lúcio de Mendonça—'Vergastas.

Evocação
A!vo,'an luar, se destaca no recorte
9a praia, muito longe, o vulto dente furta

Qne parece dormir...
Tudo em torno é silencio e, apeuae, aos pôs delle.
Serenamente o mar eleva aqneMe ..

Seu eterno biuroir

Perto, • cidade, aecesa em lutes d'ouro,
De pedraria é como nm rutillo thecouro

Que elle guarda com amor;
Tj, longe, na amplidão, que o seu olhar espreita
Apenas voga, plácida uma estreita

Vela de pescador
Tanta è a calma, o silencio, a ntanenetulc
Naquelle seu aspecto, eutre imponente e rude,

Demonstro a repousar,
Qne dos feros canhões occnftos no sen seio
Ignorantes, as »vpp, nem receio.

Passam r=oh.-e elle, a vosr...

ir», das vagas,
quietaçOes, presstçis

Pa.-sap, passa», gaivotas
Ku£is. dentro d» temi.
De rijos fnr.ico ¦•«
Passa*, que, ronda ji n*na horrida garganta,
Nâo matri, «troando o espaço, se levanta

A vez do seus eanhoes. ..

O monstro que, rnginde», erguera a fronte
Ha pouco, eil-o, vigia eterno do horizonte,
Que, sucegado jhjs.
boa» noites «oohou; e, em febre, delirante,
Ergueu por sobre a Pátria a vni possante

Que oa montes tremer fai,. .

Duas noites clamou, reboaodn peloConoavo asul do céo, o vigoroso appallo
a seas demais Irmãos .
So. longe, a voz do mar, «d.no alto, • voz do vcaie,
Muccedaram, sob o amplo firmamento

Aos aeua rogidoa vãos I
Dune noites durou lhe o sondo, apanat.
K agora, sob o luar destas noites serena»
De calma e mansidão
Paira, sobre case heroe de pedra, que ««dita,
A tristeza íosond-ivef, a infinita

. D6r da DeaUlusko I
Paasae, paesae. 6 velas ! E, ao voltardea
Das amplidões do mar, na placidea daa tardes
Que enchendo aa almas vai,
Oa que, alli dentro, o exemplo, ail deram-aoa riaooho"M que aabem morrer pelo seu Sonho.

' .. —O' pescador, leinbree I.. :

O» dezoito do Porte
«Ias eram^Hesolto. . . Os mais partiram
J™° 1m » *oi», tmnni, viram perdidaEltaa—desoito apenas— preteriramncar, quando fioar «Betava a vida..'. .

¦Ilet tiram partir -sem eoapaohclra*
__ Ãnoiosos da viver
*n» vea de oeasnral na, altaneiros,

Preferiram morrer «i;

Preferirão» ficar em seu reduto,
O coração auaoc, o animo afoito,
unidas aeeae bando resoluto

Doa altiaea deaoito ...

Os mais, da guarnh.-ao, abandonaram
Trinch.-iras e cunhos, torres e valloa;
Só ellut os sen» po-tos lonaemrsra . . .

. —Que bjizeza, insultal-os !

Bllee eram tão moços ! 15. Ia fora,
O Djnnilo. a vida, n amor, tanta illusao !
Que am*ios de vivar, de no ir embora,
Cada um nüo sntlecoo oo coração!

Por qur, emfim, essa gesto ? essa vergonha
Da (iermta, afinal ? |,

Ab, bravt mocidide qne ainda -sonha
K morre pelo Ideal,

Qaando o tampo que passa ê «6 egoísmo
Dos que buscam subir, «slgnr aos trancos,
Do mtviesae arraatando ao lorvo abysmo.

.-. Os una cabeüob brancos I

Quando .todos, trahinrlo-os demandaram
D» existência affrontusa os vfio regatos,
86 elles, mais qn»> a vida, a littnra amaram

—Que vi!*.», insultal-ou I

Poetas e heroes, a hora verdadpira,
Cnmo orna só mortalha tei quiseram,'
T< maram, soluçando, da bandeira
K em dezoito pedaços a figuram . . .

E, «mqaanto cada qnal, com tt-rna uncçílo,
Ciníria a icsijrnis bella,

Como a gritar-lhe i Pairiao coração
Que ia morrer por ella

Na ana punha nm dellt* a alma inteira:
<A4eo«, queridos Paea I que, em despedida.
• Vos beijo neste canto da band-ira
«Por quem dei qaaato pude... a minha vida !

R files foram lotar em campo aberto,
O peito, nao de ferro mais Je raloa
Pedaços de bandeira so" coberto...

— Qim torpes», insultai - os 1

—Foram, sim, mas tlobellos. tao rísonaos,
Qum-í bravos paladinos de outras eras
Offewcer a morte o^ pobres sonhoa
De soas iofeMx.es primavems !

0 mar, océo, a terra lhes sorriam ,>.,
Por soa» pobres vidas, *

A cada passo, anciosa» lhe pediam
As coisas conhecidas . . .

foram sim,— 6 tísIo de u' momento I
Serenos corações, «apadis^nat.
Ao encootro <te iod<< «m r^giniento,

Cantando petas mas. . .

Foram, sim... B, ao fulgor primavetril
Que os sabres Ihea rodf v* fc atirt?oa halos
Itateram-ae, demito contra mil , . .

, —Que wriwuli,», insnltâj-oa !

'Bateram-se,., mioutoa ? msía oa anjt> hora .'
Quem sabe? Emquaoto tinham mooieAes
atirara"; depois, saltando lór»
Ba trincheira, luctaraio cola Mm, '

Corpo a Corp.., eotre insndua. entra apodoa,
Ebue sstampidos e ais,

At» ]0*, da nm em ura, caíram todoa,
Mortos—atas immurtaas f

Todos, nao. Um, de pé, restava ainda.
Era o oltimo titan Olhando em volta,
Vendo mortos os seus e a locta fmda,

Eil-o que o sabre solta,

Rompe o dolmam, aponta o enraçao
K aos algozes dizeDdo, a desafiai-os:
atirem, eeus... rolou, varado, ao nMo...

—Não, niose ha insultaloe t
Soldados do Brasil, lanoae por vossas mios .
Ai flores da saudade ás suas sepulturas .E vis, do oceane em meio âe noites mais escura»Marujoa do Brasil | lembrae voasoa irmãos . . .'
Qualquer que t»nha sido a oaoaa defendida,
be o foi sinceramente, acatas-a, soldados IMan nobre qoe coroar heroes afortunados,
B' exali»r o que deu, por seu Ideal, a vida . . .
Elles dormem, agora; e, ao longe, sobre auutllas
yue oa venceram, no forte, adeja ootra bandeira •
Porque aqoella que os viu, , hou derradeira,Lutar, morrer por ella, essa morreu com elies .
Perverso» ? Isto, nüo | Ma3 Bra,08 mãoK,
yue tinham dentro em si, ab-rta toda em florA alma da mcicidade a lhes sorrir amor.
A lhes brilhar de fé nos olhos sonhadores
Perversos ? NSO, jamais 1 Soldados, alteacao.
guando era >,nda completa, a Bn»rniçâxi do forte«puniu-se, ceru vea, a diacutirl sorte
Da praça; e já fstal se via a lendii.-ao,

Quando esse que dapids os com mandou na luta¦ Deaubito se ouvio:-I»so; nunca .'esclamar,'—O forte nao se rend^J antes f;,Ml-o voar.'—
E, em meio da modez da gusrnicâo, que o eaouU,
Tomando de um papel toree-o, chega-o i. chamei..
Accende-o como um facho e,esplendido de beroiame,G 010, archiujo da guerra illum'nando o at.y.mo
Em busc» do p„iul, parte, aguando a flamraa

Mas eis que o desespero em toruodelle arrocha
O» deis braçus de um pae qu». desvairado, geme—Os meus filho» I Piedado i—e.íaBavoa.que trem«
Treme do beroe «mioocm lhe a.<a pés a tocha...

Inda hesita; mas loe.0, o olhar U09to lá fora,
Lembrando se, umhom; de um ente bem amaio
A quem vae preferir a honra de soldado :—Sim—diz—lendea raiio. Eu fl.» Ide... ideembora...

Soldados do Brasil ! lao<,ac p„r vossas maoa
Aa flores da «audade á* snas sepulturas...
E, vós, do oceano em meio as noites mais esoaras
Marujoa do Brasil .' charae votaoB irmam. .

Ma», perante vos, nao süo acobertadas
Garantias, alcuem achar de amesquinhal-OS.
Soldados do Brasil ! tirae v.,saas espadas.

Não deixe'-- insultal-os.

11
O P&lzano

Em cada heroe o garbo de u a soldado
Trazia a gaarda impávida do Forte.
No kaki do uniforme o so! punha, dourado
Oo) sorriso di- Adens d triste cnhorte...
Tinham todoa, marcial o aspecto, embora,
N« ezaltaeao do Ideal que os conduzia,
Certo dmoido boo<easa eo. iodos,qne aqoella hora,

O desespero d ai roa traduzia.
S» entre elles, qual nota differente
Neeae mavortico tiymoo aobrehumaBo,
Taba, nbecora e, talvez, desageitadaaente
A ngor» sombria da um paútano. '

Alto, esttuio, trajando roupa eacan
I a elegância de am geutleman ao p-irteElle vinha, com a mesma impávida bravura
De aeua irmãos no Ideal, sorrindo i morta.
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Elle vinha, jungido á allianca breve
De um momento de dor neu coração,
Esguio e obseuro qual, «os oéos subindo, deve
—O' Povo [—ser a tua aspirado...

Era rico e era livre... E per qae vinha ?
0' bellesa dos gestos ditos—loucos i
Vendo partir do forte o bando, que oito tinha,
Ante tantas legiões, senão tflo poucos;

Surprehendido, sta rna alma destemida,
Por toda aqoella esplendida epopsa,
üe súbito esquecendo s liberdade e e vida,
Amplas azas de fogo abrindo í Idéa,

Eil-o toma de nma arma e, lado a lado
Alto, esguio, sereno, nobre, ufano,
Com ellei vae morrer, na luta amortslhado
Na sua roupa escura de paisano.

iii
DENTRO DA TARDE

. r< Al tol
1

A meio caminho doloroso
A pequenina tropa, fatigada,
Quiz, uma víz ainda, o amável gsso
Sentir da fresca lympha desejada.

Parou; bateu * porta eatrefechade
De U'n lar; pediu; e um vulto carinhoso
Lhe veiu, em f ouço, a sede acalorada
Offerecer o liquido piecioso . ..

Ia de mão eio melo o copo; e, lento,
Oa dezoito guerreiros, num ^rofuado
Silencio, aos lábios ávidoà.o erguiam.

Como a quer beijar, beijar sedentos
A saudade da Vida li no fundo
Daquelle ultimo copo em que bebiam#

II
Por sua vez erguendo-o na mio forte
Aquelle que dos mais á frente ,vinba :
«Companheiros—Ibes disse—á sorte minha
«Podeis, livres, poupar a vossa sorte.

«Que ãquelle a quem viver inda lhe importe
«Evite a hora cruel que se avisinha;
«Pois, aos que me segnirdes, se sdviuba
«Que o caminho dn honra é um eü—a Morte!»

Disse: e ocnpo, eBvasiando o lentamente
Numa outra mão depõe, que, era gesto frio.
Enche e bebs-o e a outras mios o vae passar,
Enquanto elle, o cau-liluò. os olbns sente
Cheios d'agua, a medida que, vasio,
O derradeiro copo as vê deixar ...

III
E, eipleojida, li no alto, a etherea taça
Da tarde se intimava, derramando,
Como uma poeira d'ouro, sobre obaodo
A apotheose da Vida, que nio passa I

Como da velha Or-cia á antiga rsçs
A esses rodes heroes de sspecto, brando
Vinha a luz, feita um halo, coroando
De nma aureola immurta! de Sonho e Graça.

E elles iam bebendo; e, em meio.aos brilhos
Do orvstal, ante o ancioso olhar profundo
Com que ia lympha o leio revolviam,

De esposas, noiva», pães, amigos, filhos, *
Oa espectros boiavam Ihea no fundo
Daquelle ultimo copo em que bebiam...

Ultimo sonho
Sobre a amplidio azul do oceano, qus bramindo,
Das vag.s no oollar oingia o areai infindo,
O bando audaz, que vinha, am silencio, a marchar,
Estendia, scisinando, o adeus do seu olhar.
E,sobre a Iuíque,eomoae8tropheaüreade um hymno,
Cintava pelo espaço, um Sonho—pequenino
Como o batei que ao trazer ao mar infante soe —
Abriu, fluctuando.ai longe, o olhar de cada htroe...
Era um longiquo Ideal, que do imo da água calma
Surgia, a reluiir, como uma estreia d'alva.
Depois, victoria regia abrindo immenaa flor,
Astro, do equorio se o erguendo o ignee fulgor,
Sobre a amplidio. como um niscer de sol risonho;
O olhar de cada heroe viu explodir seu sonho !

Era, a desabrochar, como uma flor do chio,
A imagem de uma Terra, immensa na extensão,
Que esse mesmo azul mar, por costa quasi iufiuda
Cingia do collar de sua espimá linda ...
Era a miragem, longe e rutila,'a sorrir
Oode, mais que o interesse egoísta, se estampasse
O pudor da Virtude austera em cada face,
E pudssse, o qae « Cimo onsasse lhe alcançar,
Do alto da ai consciência a Pátria eomtemplar !
Era este, eis, o Ideal que, bello de esperança,
Em tons áureos de luze verdes de água mansa,
Nio ji como illus&es de flores ou de soes
Mhs labarò glorioso, aquelle olhar de heroes
Esguia-se como nm amanhecer ritoano!
E as tu, doca Pátria, o seu ultimo sonho .. .

Dentro da tarde
¦ O intrépida pngillo avança...Ociosas

Sio as vagas que o mar, monótono levanta,
E una dVjnellas tardei carícioaai
Sob o arco azul do céo, radiosamente, canta. .,

De paramos lontrioquos vem voltando
Das gsivotas, em linha, a revoada primeira.
Mesmo assim, dos d«*t-oito heroes o bando
Avança pela praia em rápida fileira.

Avança. .Entre as Uandiísias que lhe entorna
A natureza, em seu conv te eterno á Vida
Ella sabe qus vas e que nSo torna
Pois, esperança ou honra, uma ha de ser perdida

Que lhe importa saber que apenas elles,
De toda uma legião exanime ou oobarde
Irio trocar a vida por aquelles
Momentos immortaea de um pobre fim de tarde ?
A' anca. Avança, Sim ! que, alli, ji perto,
A todo um regimento onde es irmãos sio mil,
Elles querem mostrar, o peito aberto,
Como sabem morrer os bravos no Brasil !
Stisra tiros, de súbito.. Alarido;
Alvoroto da alarme; e clarins que ecoam:
E vozes de oommando; a gritos; e tinido
De ferros e explosões; e estsmpilos qné ecoam.

Sio elles que as batem, bellos loucos^ *9
Menos de vinte contra um regimento todo .'

E' o pequeno pelotão dos poucos
Que amam,mais do qae o postò.e Patria.com d.uodo

Sio elles, novos Lecnidas sublimes
Menos de vinte, em frente a uma phalange Inteira !

. Sio elles, vindo espiar/na morte os crimes
De ter criado num Sonho e amado uma Bandeira t

SSo ellesl Encarniça se a peleja.
Contra o simples pngillo a praça inteira lueta.
«Fogo. ! Dos capitães a voi troveja,
E o rispido espocar de mil fuzis se escuta.

& tumultua, cresce o tiroteio.
E' nm chãos, uma feroz desordem, a batalha !
No espaço, como o srfar de um grande anceio
Paasa, crèbro, o zonir de balas a metralhas.

Depois, a pouco e pouco, vio cessando
Os tiros; rae morrendo, soa poucos, o tumulto:
Tudo é findo; somente, ainda, do bando,
Besta de pé, na praia, o destimido vulto

Do derradeiro heroe, 'o ultimo guarda. . .
Mae, breve, a municio lhe falta, eil-o que lança
A arma aos pis e, rasgando ao alto a farda,
Seu grauda peito expõe ao pelotão que avança...

Agora, sim, agora tudo é findo . ,s.
Sobre o bando, que jiz num lago rubro e quente,Na grande curva azul do céu infindo
A luz crepuscular canta, radioaameate . . .

Da paramos longiquos vem voltando
Das gsivotas, em linha, a ultima revoada
Oh! como eilas, nio mais do bravo bando
Ninguém veri, em fila, a rápida avançada.
Ninguém. Mas, nesse canto onde cahiram;
Nesse adorado chio da Pátria extremecida
Que com sen sangue indomito Ingiram
E beijaram com a boooa a qae fugis a vids;

Em mein dessa esplendida muldura
De luz oceidua; olhar da cada nm delles postaFixamente, no oéo, como a procura
De termo iquella dor que ainda lhas guarda o roslo
Daquelle» bravos mortos a visio
A tudo s a todos ba de, augusta e varonil,
Gritar subindo impávida do chão
Que ainda ssbt-is morrer, soldados do Brasil!

Todoéfiado... Li longe, no recorte
Ds praia, se destaca o vulto desse Forte,
Que parece dormir.
P«ae o silencio em torno e, apenas, aos pés delle,'' Serenamente o mar eleva aquelle
Seu eterno bramir...

Dos úeroes que tombsrsm a lembrança,
Como espuma qus a vaga em seu topo balança,
Psssari, afinal...
Para que um nome fique, o hsroismo, só, nio basta:
Donde foge a Fortuna, a Olaria afasta
Bua luz im mortal

Mas onde quer qae, delles, entretanto,
Guarda am peito da ale en ds ama esposa em pranto
A Mudade sem fina,
A alma da Pátria irá, como um soo distante:
Dieer, pensando nellee, solocaate :
—Foram dignos de mim I

Um Novembro do suo passadocerto medico desta Capital foi convi-
dado pelo Governo para seguir com
as forçjs em operaçõss de Guerra,
contra as bravas colunas revoluoio-
nanas.

Por ordem do Comando Ooral, fo-
rara entregues ao referido medico.Te-
nente da Rezerva do Ezercito, 

'dois

soldados padioleiros.
Era Rozario ezistia uma forca de

600 bomen«, pouco mais ou menos,
em grande parte atacada de vermino-
ze e paluiliamo, o que dava logar ao
graode numero de i.aixas diariamente.

Ambulância, prepurada por leigos
talvez, quaji nada continha. Para ei-

rurjia de urjeneia fsrro algum esis-
tia

Um dia, chegou í ambulância, um
dos patiiotasq„e, fasendo esplora-
cio, estrepara o pé, ao correr das •
calco pela msta, trasendo aotioias
da força da Siqueira Campos.

Com uma lamina gilet, única cou-
za ezietents, i joiza de biaturi, foi
aberto a retirado o pio que encrava-
ra r/ir baixo do maleolo interno.

Depois da retirada do medico, paraCuiabá, este deixou nm d<w padio-leiros, Luiz Rj'í-., nai, fazW n* „.,-,
tivos, desse doeou e de outros, até o
fim da semsna, quando devia reco-
Iber-ee também para Cuiabá.

Este fato foi comunicado ao Bata-
Ihió, o que nio evitou 0 Sr. Gap.
Pereira, preadero soldado Luix, por
8 <¦•"•¦ 0 motivo foi simplesmente
vingança, porque o Pereirio oio apre-
ds 6 pae do Luiz. pequenez de espi-
rito simplesmente. Abuso de pozioio.
Si havia urime na permanência do
soldado Luis, no Rosário, o criminoso' devis ser o medioo, que foi como ché-'
fe da ambulância. Esse medico, que i
Tenente da Kurva do Ezeroito nio
tinha poder para Isso? Devia ter por-
qu" nfuitriá '•fitiiaèa does»»''»" lesa-
lista estiveram debaixo do comando
do patriotas!

Nio parou af a pequenas do Perai-

rio ; escute «leitor msís esta : ;
No dia qae esse medioo chegou so

Rozario corriam os beatos os mais alar
maütea. diziam que os revoltozos vi-
nham atacar a cidade assa noite e que
estavam pertinho, muito perto !

O boato ara tio feio, que si o Pe-
reirio li estivasse, abreria na carta
outra estrada de rodsjam, somo a do
Rio Manso. '¦'" '/•'

Nesse momento critico, o Cel.
Lsurent Sabes recebeu . am telegra-
ma nrjente, d» governa mandando
en^orpüMr alíraO'! h?'ír ", ^ iWçA ?o

. Cap. Daniel a fazer sair imediátanten-'"te. '¦' : ' ¦ "' ¦¦ '¦-"

0 Osl. Laurtat apanhou u armas
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e.jistpntes e no meia delas, !a
foram os dois fuzis dos padio-
loiros.

0 comandante da força deu
os respetivos atestado* aos dois
soldados, atestados estes entre-
gues i)6" batalhso

Apesar disso, o soldado Lnij!,
que tinha ezarne para cabo e es-
lava classificado am primeiro
lugar, foi preterido por outro
de classificação muito mais boi-
xa e ainda ameaçava todo o dia,
de prender e descontar os fuzis.

Felizmente chegou o Cel Ben
temuler e fea descarregar os ce-
lebres fuzis. E' engraçado esse
Cap. Capitalista, por todo lado
ele. quer ver bons negócios, ne-
gOiüós da China., até perse-
guidilo um pobre soldado, que
ganha uma mizeda .'

Olha, toma cuidado, os ofi-
cises maus. nos combates, de
guerra ou i;evolueão, sempre
saOòs primeiros a morrer.

Veja que vòce tem filhos e
que eles-podejão pagar d» ma-
les que você esiá praticando ho-
je.

Nlo devem ¦'» faxer aos outros
«quilo que não queremos que
nus façam , .1-

cérebro, coração e fuzil, quandoé necessário.
Não podíamos passar um 5

de Julho-mais ' feliz. Estamos
com a mocidáde, estamos com
a parle si qne espríme o sen-
timeuto do tuivo, de Mm (}i-m.
so e do Brazil.

Nao podíamos terminar estas
linhas, sem levantarmos, mais
uma vez. tini viva íi Devolução
Brasileira e aos vuliris que a di-
rijiram e continuarão a dirijil-a
até o (IÍíi da viinrw da cauza
Republicana e a morte dos cor-
vejadores da Republica /

àia ptoxímo num&to
O pedaflo das estrada»

Juf'

No momento qne preparava-
. rnos h ultima pajina da "A Pie-

be", uma comissão de alunos
di Liceu chegou á Redação, em
visita ao nosso modesto jornal,
paia abraçai o na pessoa do seu
diretor pela passajem do aniver
sario da Revolução Brazileira.

Um belíssimos improvisos,
cheios de aidenie patriotismo,
çaiidarar»"A Plebe".os patrícios.-
Benjamin Duarte Monteirò.Pul
cheriô Filho, Aniiiual Mdina e
Celso de Oliveira Albuquerque

Ktn.lapidas palavras, respou-
deu o diretor di "A Plebe'', o-

.feiecendn aos jovens eesperan-
ç «<is patrícios, que hão mais
wleirain pela cartilha dos poli-tiqueiros canalhas e anti repu-
Iduisnos, um copo de cerveja
.Vatogrossense que foi tomado,
aos viva á Revoiuçáo" Brarilei-
ra, aos fia«" Prestes, Siqueira
Campos, Miguel Cosia e outros
vultos da Revolução.

fisiivèram prezéntes. como
representantes de varias classes
do Liceu, os Snrs. Antônio Pe-
dro de Figueiredo. João de Li-
ma Bastos, "Paulo da Silva Coe-
lh«, Uar.di.ln Nuiies da Silva,' Crescendo Monteiro da Silva,
Oawaldo Novis, José Màioel
Coelho, Clodoaldo Basto», Bve
rardo Nonato de faria. Palmy-
ro Pouce de Arruda, Ernani Se-
rejo Cavalcanti, Hélio Ponce de
Arruda e muitos outros quenão nos foi poisivet gravar.¦'A Plebe" sente-se feliz e or-
golhoza. em receber nas suas
oficinas, a esperança da Pátria—a Moeidad-t—essa mocidáde
cheia kle, vida e patriotismo; es-
sa modit)ade qne sente, que é
patriota, que é sincera e leal.

Nãj foi manifestação de po-litiqueiros vénaés e canalhas,
desses politiqueiros que são de
todos os governos,' que acom
pauhani o Tesouro !

Não são os eleitores do Te-
xouro; são moços intilijentes,
que pensam e que ajem com

Sabendo que a gerencia d»"A'Cruz" havia pago ao pro-
prietario dó 'O ferrão" todos
es ntuneros da ultima edição,
publicada naquele jornal,' por
motivos de trazer alguns ataques
ao Cel. Pedro CeliWiiiH'. fomos
procurar o Snr. Presidente do
Estado e fazer o nos.so proles-
lo. por acharmos violento esse
procedimento do diretor da ''A
Cruz".

Loíço porem físol;»rocei i-se tu-
do; "'O Ferrão-'foi editado clan-
destinatneiiie, pelo lipografo da"A Cruz'*, .jite prRi.enília. con
forme fnstificon, ganlo.r mais
algum cobre, ruas a gerencia
mo foi na onda,o apreendeu to-
da a tirajem. u,

Dr. Calo Corrêa
— MEDI O ¦

Avenida Murlinh > n. 1
Telefone n. ÍÍ21

O Sr. Pedro Celestino encara
Mato Grosso como <"erto» me-
dicos sem conciencia encaram
a cíinica.

Estes, quando ananham um
doente de algum recurso, nun-
ca terminam o tratamento:

Primeiro curam os sintomas
alarmantes, donois começam a
protelar a fazer injeções e mais
injeçdes, muita vez nociva ao
pohre enfermo-

Ha medico que quando ini-
cia um tratamento, nunca mais
termina, parece aqueles deniis-
tas cacetes, que levam, 2 e 3
mezes pondo e tirando algodão,
na carie da um dente, sem nun-
ca terminar.

O Sr Pedro Celestino tm des-
se truque rediculo quanto o pro-
gresso de Mato Grosso.

S. S. dis qn« Mato Grosso
precisa orógredir.fiiije que Ir*,
balha pilo progresso do Esta-
do, quando nada mais faz qne
protelar o dezenvolvimemo do
nosso Estado.

S. S. na câmara, não 14 uma
penada por isto aqui,como igtial
mente não dá muitos outros era-
pulas, que ae julgam com o di-
reilo de representar MatoGros-
so eternamente. k^-cA*

=0' Pafuncio, qual é "o me-
ihor meio, de um político eiza-
do, progredir na política Sacie-
nal ?

—B" transformara espozsem
mulher publica nu meretrij ofi-
ciai, dos grandes do Pais I

—Então é por isso que o
rir tem sorte em política ?!
— Está claro I... ,

Uma vizila aos revo'tozos metidos na cadeia, sem
culpa formada.

Que juízo fazemos do Prezidente

^§^_ Sa^a JílatUtuano.
acaba de receber Q)

Voil suisso barrado, calçados pari homense senho-
ras, chapéos de feltro para homens, lenços

pyramyde e trieolme,meias os últimos
modelos.

COM A LANHU KtQ ÇPURA

Gasemiras inglezas. chapeos de palha Pamenzoni,
brim brancoS. 120 E., idem branco H.J e muitos
outros amigos.

Praça da Republica n, 2- TELEP. N 35

=^— —Jóias e Relógios =====

Soitimento completo

Escolhido escrupulosamen e nas melhores pra-
ças do patz por quem de onga data vem servindo
com toda a dedicação a distineta sociedade cuia-
hana.Tudo de ouro de 18 quilate*, garantido.

Óculos de todos os graus e gostos— aviamos
receita medica.

Procurem'nos para colherdes informações sobre
as nossas vendas a prestações.
eOMertAMOs odro velho,.—„..,,..„_.-— __t—n

Rua 13 de Junho n. 104

, Consruclor e Eslucador

Severiano Ribeiro, com grande pratica, nao
somente de serviços de alvenaria, pedia, cal e ei-
meuto, mas também de pinturas, decorações e le-
treiros, offrírece, os seus prustimos ao respeitável

publi o desta capital e das demais localidades do
Estado, gaiatitmdo ao mesmo tempo trabalhos perfei.
tos e duráveis.

tina 15 de Novembron. SO'

Jt}>o.$t |>!iía da" j\ B<&&

Àceita-se qualquer eucomenda tipogiafica como:
faturas, duplicatas, nota-; promissórias, notas de
venda, memora¦•cfuus. etc. —Preços módicos.
Hua 13 d>'Junho, (antiga residência arquiepiscopal)



Sé os bajuladores nSo
«atra a anistia : todos os
eiúabanns sSo ou foram
•evcltrins—sceniram p00
oe. Autciuin Faes ou Pe-
ilro- u,

J^
Redação e Tipografia
Ji. 13 de Junho, 71 D

Oficina própria

t^T**1***. \? 
¦¦¦¦.!¦. •>*;,**

t Quem ó amigo do Seu
Mfj, 6 amigo do crime, do
roubo, do banditismo a
inimigo da Republica,

A direção deste jornal nao assume responsabilidade
pelos artigos com assinaturas ou pseudônimos.

A
' . , EXPEDIENTE
Anuo . 10%ÜOO ;V, amdso $300Semestre \6$0OO A', atras. $400Trimestre 3$oOo

OS ABa.M3A!)9S

(OonolusSo )
E' indicada, com o intuito de

melhorar a nutrição dos ani-
mães, a uiinislração de ácido
ars&nioso em dozes crescentes,
luas vezes ao dia. de manha e

de tarde, a partir de 0 gr 50.
Ao cabo de aipins dias, passa-*e a ministrar I gr. depois gr.1,5 e finalmente, 2 gr.

A stippressíS-o daquelle rome-
lio deverá ser feiia. g-adualmen

te, diminuindo de (J.jU gr., até
a dose inicia!.

ü distineto clinico italiano
professor Baifsasco affinna ter
obtido bons resultados com o
seguinte tratamento :
Arseniaio de stricliiiiiaa
Veralrina ",', ou
Arsemato de Cerni citro

ammouical
Álcool
Apua ler'ida

Uso—uma colher por di.-i.
I" uma formula que poderáser experimentada nos casos

le emphysema clirooico de ca-
vallos de estimação, não con-
vindo como é ob.uo, tratar des-
sa maaeira os animaes de cira-

ff

Q. S

Danton J. Srixas

O dera Pichado
Jornaes do Rio deram noticia

da Pastoris! coliectiva dos los-
pos de Minas, recoramendando
aos cuholjcos paru que não
suffragassem, nas elei< Oes de
24 de Fevereiro, o nome do
Hr. Basílio de Magalhães, o
qual devia ser substituído pelodo Sr. Furtado de Menezes, Ter.
minado, porem, o pleito verefi-
:a-se agora o contrario o queesperavam os signatários da
Pastoral. O Sr. Basilio (oi dl-
plomado pelo i Districto .la-'pielle Estado, tendo o cindi -
lato clericai obtido apena. 121

votos num collegio de 15 mil
eleitores.

Entretanto o Conde A. Celso,
Carlos de Laet e alguns mais,
sfflo se cansam de ap'regoatqn'é
aqnasetotalida.de dos brasi-
leiros pertence ao grêmio da
egreja de Roma; islo é, que to-
dos nós brasileiros somos ca-
tbolieos praticantes, o póor cé-
gó é aquelle que nâo quer vsr.

Tribuna 2.) 4-027

os adultos são em via de regra
1'eerà refVaUrios.

Perigos do Sarampo. E' erra-
da a idóa de que o sarampo 6
um mal tão benigno de que nem
vale a pena se prevetiir.. Pen-
sando assim muitas famílias
chegam a espôr os seus filhos
ao conla.jio, que julgam, mais
tarde, mais cedo, inevitável. O
Sarampo é uma doença bem
mortífera. Só no ano de 1925
matou na cidade do Rio de Ja-
neiro, cerca de 9OO pessoas. O
sarampo é sobretudo mortífero
para as ei iancinlias abaixo de
cinco aiitios de edade, que mor-
rem em proporção três a quatro
vezes mais do que as crianças
de mais edade. Deve se, por
isso, evitar a doença ou force-'
jar para que a criança venha a
Lei a o mais tarde possível.

Aló disso o sarampo dehelita
muito as crianças, favorecendo
o aparecimento de manifesta-'çõis tuberculnzas e diminuindo
a rizisiencia do corpo a novas
infeções

A maior eaiiin da morte do
. sarampo sâo 'as 

complicações,
como a bioneo-pneumonta, que
podem ser evitadas muitas ve-
«es pelos bons cuidados de uma
enfermeira.

Como se manifesta o sarampo.
Cerca de 14 dias depois de ter
sido coniajiado começa, o do-
ente a sofrer de um eatarro
dos olhos, do nariz e da irar-
ganta. Um medico chamado
neste momento pode pelo eza-
me da boca do doente reco-
nhecer a moléstia. Mais ou me-
nos 3 dias depois coni-cam a
aparecer as manchas do sa-
rampo, u principio atraz das o-
'filias, e perto d»s sobrancelhas,
depnis a se estenderem pelocorpo todn Oliegam no seu me-
xitne em 4S horas, depois aos,
poucos desaparecem \ febre
que se mani''"sta desde o cr-
ineço. sobe quando as manchas
aparecem e vae cedendo corri
o desbotar da erupção, desde
que nao surjam complicações

Como se apanha o sarampo «O
saranipento já é contajiantequ*-
tro dias antes de aparecerem
»9 manchas». Por isso em mui-
tos cazos será difícil saher on-
de foi coniajiado. O sarampen-,
to é ainda contajiante cinco
dias depois de surjirem as
manchas.

Raramente o sarampo ataca-duas vezes o mesmo indivíduo
e é justamente pelo fato de o
terei* tido quando eriançns, quetarro e os perdigotos espelli-
dos. Fora do corpo humano
pouco tempo vive o germen do
sarampo, assim os panos mo-
lhado» com o eatarro do na-
riz e da garganta do sarampen
to só são perigosos quando es-
tas secreções ostão ainda humi-
das, deixando de ser conta-
jiant.es logo que secam.

Isolamento do doente. O doente
terá urn quarto separado. Urna
«ó pessoa se ocupará do tta-
lamento, naturalmente uma pessoa que já tove sarampo, e só
ela se aproximará do doente.
Os olhos e o nariz serão limpos
com panos velhos bem lava-
dos,, o eatarro d» tosse podei á.
ser recebido em papel hijienico:
e estes panos velho» e papeisserão lançados num saco de
panei ao pé do leito, aendo ludo
depois queimado. Haverá duas
mezas n« quarto, tuna junto do
doei t c mi os remédios, outra
a d"i» inciros com duas bacias,
uma das bnciss contendo uma
solução dezintetaiite que podeser uma solução de sublimado
a um por mil ou de lizol a dois
por cento. Todas ás vezes quea pessoa que estiver de *nfer-
meira se auzentar do quarto e
também sempre logo depois
que tiver locado no enfermo,
avará as mãos com água e sa-
hão. passará em seguida na so-
lução desinfetanle e depois em
alcol.

SARAMPO
. Sarampo (também chamado
sarampão) é tuna doença das
mais comuns e dis mais con-
tajibzas, sendo raras as pes-soas qae não tiveram na sua Iit-
Saneia.

«E' pelo eatarro «spelido pe-Io doente quando espirra ou
tosse» que se transmite sobre-
tudo o sarampo. Por ai é la-
cil avaliar o numero de pessoas
que o doente pode infetar ao-
tes de acamar. Nao vae, porem,além de dois metros do doente
o perigo de contajio, pois mais
lonje não vâo as gotas de ca-

As janelas do quarto do do-
ente serão sempre mantidas a-
berlas. muito ar fresco è um dos
melhores meios de prevenir a
bronco pneumonia, complica-
çâo amiude mortal; A cabeça
do doente será voltada para a
sombra, para que a luz não lhe
irrite os olhos inflamados. Os
olhos serão lavai! \s freqüente-
mente com água boricada; nem
se esquecerão os cuidados com-
muna de limpeza do nriri», da
boca e dos ouvidos.

«O isolamento durará até 5
dias depois do aparecimento
dis manchas». Havendo vários
sarampentos claro eslá qu*; po-dem ficar no mesmo quarto.

Conduta para com as pessoasda Coza. Havendo na caza pes-soas «que nunca tiveram sarara-
po», « melhor seria que fossem
afastados para a caza de algo-
ma família, onde todos já ti-
vessem tido esta moléstia, ai
ficariam em observação duran-
te 14 dias, sendo izolados se
antes deste prazo «e: verificas-
sem neles febre ou eatarro.
Se Dio poderem mudar de caza

nela permanecerão em obser-
vação durante 14 dias natural-
mente sem contato nenhum
com o doente. Com a pessoaencarregada do tratamento só
após as precauções acima indi-
cadas. Durante esses I4 dias
não poderio freqüentar escola»
nem oficinas uem logares de
reunião publica.

As pessoas da caza, «que játiveram sarampo» podem con-
lindar a freqüentar as oficinas,
escolas e logares de reunião
publica.

Visitas. A's pessoas que não
tiveram sarampo deve serem es-
psçiãl proibida a vizita ás cazus
dos sarampentos.

Dexinfeção final. Terminada
a doença bastará um simples
asseio e arejamento do quarto
e simples lavajens das roupas
brancas.

A SODA é a bebida prediletados Srs. Médicos, nos dias de
calor.

E' aconselhada nos vômitos
das senhoras grávidas.

A SODA gelada, tomada aos
goles, faz parar vômitos rebel-
des.

Vende-se a 1590 reis a garra-fa na
FABRICA de SODA .

de-JÒSE' CONSTANTINO
Rua 13 de Junho 40 A

0ata$& Jííoutu
15' a que atende com mais rapi-
dez

R. Antônio Joãr n. 9
Tel. 234
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