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mentos dilatados, alcançou com os
retler.os do seu grande espirito, num
deslumbramento extraordinário varias
causas que constituíam no nosso paiz,até então, pontos escurecidos, muito
embora encerrassem elementos bas-
tante para a edificação de obras por-tentosas.

O dr. Leoncio de Carvalho çircum-
dou esses pontos indecisos, illumi»
nou-os e da condensação dessa luz
ardente, surgiram monumentos artisti-
cos onde se vae perpetuando a stn
mentalidade pujante.

Assim, vemol-o apotheoticamente
nas suas concepções abrindo os repôs-
teiros de uma vida nova e progre-siva
para as lettras pátrias.

G nosso homenageado tem os se-
guitiK. trabalhos: «preleççõès de Di-
reito Constitucional*; «Reforma elei-
toral» ; Questões de trabalho; Ensino
Pratico de Agricultura, Industria e
Commercio, (exposição e projecto»,apresentado ao Congresso Nacional e
publicados conforme deliberação do
Senattu) ; Exposição e projecto de
reforma uo ensino ; Theses propostas

ao Congresso de Instrucção Publica;
Meios de attrahir a expansão econo-
mica dos pai.es extrangeiros; Organi-
sação e Fraternidade do Trabalho e
Capital; Relatório sobre a primeiraexposição pedagógica brasileira; Dis-
cursos Parlamentares sobre Instiucção
Publica c ünalmente Exposição e Pro-
jecto de Organisação do ensino profts-
sionai municipal.

Constituem elles uma riqueza in-
tellectualjda Nação, uma fonte exhu-
berante de sciencia onde os moços tem
ido buscar importantes subsidios soli-
diticadores de conhecimentos da car-
reira do Direito.

Nesta biographia não pretendemos
absolutamente commemorar e fazer
o panegyrico das obras do grande
mestre.

Ella constituo um verdadeiro resu-
mo da sua vida fecunda cheia de
actividade, eum preito de homenagem
a este amigo sincero da juventude es-
tudiosa, que tem amparado nos tran-
ses dolorosos quando lhe tem sido
negado os seus direitos.
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Dr. Carlos da Costa Eerreira Porto Carreiro
:».***"{ *-#-.

Director da Faculdade Livre de Direito

O retrato que honra a nossa pri-
meira pagina, como o ídolo tutelar sob
cujos auspício, encetamos u noísaear-
reira jornalística, que tem como con-
sectário a união da classe acadêmica
brazileira, é o de urgÉriosmais Ulustres
varões da nossa Pa fria caracterísado
pela honradez immaculada, pelo ta-
lento genial e pelas altas virtudes.

A sua vida tem sido um grande rastro
luminoso atravez de duas formas de
Governo, tendo, numa, emprestado a
parte máxima de suas energias de luc-
tador, como estadista insigne, e noutra,
consubstanciando a elevada cultura ju-
ridtca e o carinho paterna! pela tnoci-
dade na abnegada Vida actual de edu-
cador.

O conselheiro Leoncio de Carvalho
matriculcu-.e na Faculdade de Direito
de S. Paulo em 1863 e o seu cur.o,
por seu raro brilhantismo, é unia da-:
maiores glorias d'aquella casa donde
tem sabido os primeiros homens do
Brazil.

As suas glorias conquistadas tão só-
mente pelo seu grande talento encer-
ram etn si uma phase acadêmica, e
ellas attreolaram na sua magnificência
todos aquelles que foram collegas de
Leoncio de Carvalho.

O jornalismo e a tribuna acadêmica
tiveram nelle um dos maiores propu-
gnadores, com a fundação de diversas
sociedades e da «Palestra acadêmica*
e o «O Acadêmico».

Desde cedo nelle se manifestou o
grande amor pela mocidade, sacrifi-
cando horas tnnumeras no ensino que
ministrava a seus collegas dos pontos
para elles difüceis.

Em 1808 bacharelava-se; e recebeu
o grão de doutor em Sciencia. Júri-
dicas e Socires em 1869, tendo sido a
sua these utr. admirável monumento
de cultura, grandioso entre os mais
grandiosos que lá foram apresenta-
dos.

Concorreu em 1871, a uma cadeira
na-inesma Faculdade, obtendo-a e ueila

'.»*--*»f^$v-»*v--.-.»'....
dUrribuindo às liues do seu espirito a
muitas gerações de moços.

No primeira memoria*»historica que
lhe coube fazer, propóz largamente e
justificou a liberdade de ensino, sobra
as bases que mais tarde, quando Mi-
nistro do Império, transformou em
lei com o decreto de 19 de Abril de
l878',**

S ex. mereceu do Governo do Ma-
reclutl Deodoro a mais franca con fia n-
ça. Por proposta dò então Ministro da
Instrucção, do veneravel dr. Benja-
mint Constnnt, f oi o egrégio conse»
lheiro, nomeado Director da Faculdade
de Direito de S. Paulo e prest Jente do
Conselho de Instrucção Supei i-.i, ro-
tabelecido com a recente Lei Orgânica
do Ensino.

O dr Leoncio de Carvalho attrahiu
da mocidade acadêmica uma torça de
sympathta, que o distinguiu conside
ravelpjente nrr alio posto, cujo desem-
pèn.bo manteve co 11 a máxima pro-
íicieitcia.

No anno de 1909, apparece na Capi-
tal da Republica, como lente e como
Director da Faculdade Livre de Direito
do Kto de Janeiro,

Vtmol-o então, cercado ue eminen-
tes notabílidades jurídicas, de minis-
tros, de valorosos emprehendedores
do Direito que serviam sob seus aus-
picios como a.nigos e como admira-
dores

Cercado de grandes vultos, tomou
parte activa e saliente no Instituto
dos Advogados, onde serviu nos dois
Congressos Jurídicos, ultimamente or-
ganisados.

A convite do operoso dr. Esmerai-
dino Bandeira, ex-ministro da Justiça,
foi s. ex. um dos Imembros da illus-
trada commissâo organizadora, de um
projecto de reforma geral do ensino.

A mocidade, o magistério, e a im-
prensa, applaudíram vehementemente
os princípios nelle expendidos pelo
querido mestre.

O conselheiro Leoncio de Carvalho,
em cujo cérebro se aninham conhe-
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N'aquelle olhar claro, límpido,
uma alma grandiosa de bondade e
de amor como no fundo de um crys»
tal polido reflecte-se o céu inteiro,
liam-se os dourados sonhos de gdo-
ria, gerados pela ambição latente
de um predestinado ainda na juven-
tude.

Cursava Carlos da Costa Ferreira
Porto Carreiro os primeiros annos
da Faculdade de Direito do Recife
onde se matriculara em 1S81, de-
pois de ter feito o estudo de hutna-
nidades sob a direcção do insigne
educador pernambucano Dr. Manoel
Balthazar Pereira Diegues.

Os louros acadêmicos que já então
contava em grande numero e o su-

cesso estupendo obtido com a publi
cação do seu poema «A\s creanças»
faziam-no desque rido instinetiva-
mente por alguns dos seus collegas,
pertencentes a essa desgraçada es-
pecie de indivíduos que vivem sem-
pre, e de maneira ineluctavel, ads-
criptos á infelicidade de preten-
der dcsvalorisar os merecimentos
alheios.

Elle era um moço singular, insen-
sivel aós gratos prazeres da idade,
e seus olhos adquiriam umas fulgu-
rações extranhas quando ouvindo
as prelecções dos mestres ^aquella
casa tradicional, ou quando compul-
sava algum velho compêndio.

Quasi creança, Carlos Port oCaf-
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reiro era tão grande; a somma do
conhecimentos que possuiu o linha
leito ascender tão alto no conceito
dos seus contemporâneos, que estes,
involuntariamente, tímidos, se re-
trahiain, fazendo-lhe ao redor um
vácuo immenso, para o vi rem dc
longe em toda a plenitude.

Quando elle passava, os risos
frescos, joviáes que só os moços s.-
liem modular, pois seus corações
ainda na alvorada da vida nunca
viram crepúsculos,cessavam, íespei-

ai pieitosos, tal er.i o prestigio
velho de vinte annos.

E lá se ia, curvado a meditar,
como contemplando o grande sulco
luminoso que o fócò possante da
sciencia rasg"ára nos insóndaveis
arcariòs dos tempos, illüminandò,
semi-velado de ouro, o plaustro chi
Gloria na penumbra do Futuro.

Filho do tabelliào .Major Lui/ da
Costa Porto Carreiro o do I). José-
pha Alexandrina Porto Carreiro,
viu-se Carlos Porto Carreiio, bem
cedo, antes de terminar o curso, em
1883, desamparado pela morte de
sen pai que lhe legara a maior das
fortunas: uni nome impolíufo china
pobreza hotirach .

Yoml -sc só, necessitado, sem
um braço forte e amigo (pae lhe
guiasse os passos, numa idade em
que o espirito á vacillar, sem inicia-
tiva. ('• susceptível do iodas as sub-
versões, elle, revelando uma ener?
gia precoce de luetador, fundou com
Mia veneraiida Mãi e seu irmão Luiz
o «Instituto io <\c Abril;., collegio
que actualmente. vintee oito annos
passados, ainda educa a tnocidade
pernambucana.

Ii hoje, depois do uma lão longa
e brilhante trajectoria, tendo co-
Ihido glorias immprredouras na
sciencia o na litteralura, o mesmo
filbò qüena juventude; num movi-
monto abnegado sacrificara as pou-
cas horas de lazer (pie lhe sobravam
do estudo, para substituir na la rui
lia o logar de seu Pai. cheio <lc
uneção, vai guardal-as todas, inta-
etas, no sagrado relicarío úi) Seio
materno, cujo amor permanece in-
tenso, ardente; dentro da neve des
84 annos de idade.

Depois venioi-o na Abolição, A
sua voz apaixonada e vibrante, da
imprensa, com Martins Júnior, da
tribuna o da praça publica, sabia
do Recife, sahi t de Pernambuco a
espalhar so pelo Brasil inteiro, o o
seu echo, juneto com o de tantas
outras, abalava os alicerces da in-
stituição infame, até quo depois dc
uma lucta tit-tnica derruiu a or-
guendo em seu logar o templo da
Redempção illumin ido polo sol da
Liberdade,

Em 1888 entn .11 om concurso,
para a vaga de fcreogi"iphin o Misto-
ria do Curso Anu.xo a Faculdade
de Direito do Recife c obteve o pri-
meiro logar. sendo nomeado, por
desdobramento dá cadeira, para a do
Historia.

Lm 1,893 publicou o sou segundo
livro «Rhythmos»(versos esparsos),
cuja edição está completamente ex-
gottada.

As suas poesias, o.\ forma impec"
cavei e. cuidada, na espontaneidade
da rima. sempre encerram um lundu
altamente moral ou philosophicp.

Em 1899, apezar de que o exer-
cícip do magistério lhe absorvesse
todas as actividades, condira a
tfadueção dos «Romanesqüés» e de
«l.Ajglon» de Edraond Rostand,
sendo que esta ultima é inédita.

Iv mais tardo obteve a consagra-
cão 'unanime dos círculos Literários
do paiz e firmou a sua gra mio repu-
tação publicando a tr.tducçãõ de«C\'-
rauo cl5f. Befi-ferac», de que ouvimos
algures ser, por muitos títulos, su-
perior á própria edição trance/a
original.

'.Tem muitas obras poéticas e ro-
máhces. traduzidos do francez. do
ingle. "d.o 

a.iíeir.ão v do italiano."Cb-íio"*'poeta 
pertence á escola

parnasiana, mas o.teu estro, não tão
objectivista como o de Alberto dc

__41©-_S>

Eu soffro, mas de mun foge o desgosto,
Escuto d.'alma risos crystnllinos
Quando fico uo teu lado horáS deposto
Banhado em luz dos olhos teus ferinov

Olhos de raios suaves, e divinos
Como o de um sol tombando, quasi posto,
Oue são como dois astros pequeninos
Bordando o céo rosado do teu rosto

E sinto-me feliz è eternamente
Ouizcra resentir esses abrolhos
Oue me circumdain quando estás ausente

Quizera, mesmo assim por entre escolhos
Rol ir, rol ir indefinidamente'
Ne;.se infinito azul que tens nos olhos.

Ocíavio Salles.

Oliveira, de quando em quando s
em moldura dos roscos hi.mbos da
phantasia de sua alma sonhadora e
ardente de nortista..

Pom unia série do conferências
litterarias e scieniilicas e do discar-
sos acadêmicos cm via do edição,
dentre os quaes, uma, promovida
pola Associação des Empregados do
Comniercio dc Pernambuco, -- a
respeito da nossa pendência interna-
cional eom a Bolívia sobre a posse
do Acro.

N'ella, o nosso mestre a quem
agora fazemos esta homenagem
sincera, eque sempre vivou afastado
dos cargos políticos e ndministrati-
vos, revelou vastos c mhecimentos
das nossas questões externas, opi -
liando sobro a única solução possivel
e sem que fosse humilhante para os
dous paizes. e propoz idéas que de-
pois viu reaüsadas uo tratado do
Petropolis.

A carreira.jornalística queggucc-
tara com vigor quando acadêmico,

I continuou-u ua «Concentração* e
na «Provincia», do Recife, e, 'tófian.s-

ferindo-se^para 10 Rio. na ..Folha.'
í do Pia», sendo hoje collabcradotdi)
| «Paiz»e redactor littçrario da «A

I mpreusa».
Tem os seguintes livros:
".\'s ereanças», poema (o.xgot-

tado) 1883.
« R hythmos .. versos (exgotladoV

1 893.
Lições dó lli-toria universal.'--

1894.
Traducção dc «Cvr.ino do 1>-T.e-

....... O -
rac» [exgottado) 1-105.

Traducção de «Cyrario de Berge-
rac (2" edição' no prelo.

¦<( iraiiim 1 tica Portuguesa Supe-
rior» no - prelo.

«(•irainniatica Portugueza líle-
mentar,.— uo prelo.

•'•'Leituras agrícolas» (obra pro-
miada pelo Ministro da Agricul
türà).

Traducção de <_L'Aiglon») O filho
da Agiua) — -no prelo.

Traducção dos «Romanescos» —
1906.

«Discursos e conferências» —A
imprimir.

Novas lições de Historia Univer-
sal — A imprimir.

A sua obra de que grande parte
está esparsa pelos jornaes, revistas
e álbuns, complexa, abrangendo
muitos ramos da cultura humana,
mas assim mesmo perfeita, impõe-
cavei, em toda ella revelando o sou
talento privilegiado, pòl-o com..
membros da Academia I'ornam!.11-
cana de Lettras de que foi orador,
na cadeira do Vigário Francisco
Ferreira Barreto.

Pertence lambem como membro,
j tendo sido muitas vezes orador, ao

Instituto Arç.heologico e (.eogra-
phico Pernambucano.

Faz parte, (pior effectiva, quer
honorariamente, de varias socieda-
des litterarias do paiz.

A Palavra
-<..

Com a ousadia do árgonauta
que não teme o escolho do ro-
teiro, com a impavidez do fana-
tico, abraçando a túnica nóbre
o pura dos grandes ider.es, cal-
ca nel o aos pés a intriga e a in-
veja, nós, um punhado de moços
(heios de viola, cheios de espe-
ranças, resolvemos, fundar um
jornal que se dedique a pres-
cruiar.os escaninhos da humani-
dade, ser\'incio ao mesmo tempo
de elo, que mantenha cm um só
corpo, nós moços que frequen-
amos ás Escolas.

Sc.cncias, lettras e arte é a
inscripeão dio seu frontespício,
alvo o singelo, como soem ser as
obras de enthusiasmo da moci-
dade.

1_ a /fa/avra é obra desse en-
tiiusi.ismo. Faltava porém, a de-
coração de templo onde se pu-
desse cultuar com a solemnid.ule
das religiões os ramos em que
se divide ,1 humanidade. Reeor-
remos aos mestres, e os -seus
nomes auredlado. pelo talento e
pelo saber fulguram visos nas
coluiunalas do nosso edifício.

Sem credo politico, sem filia-,
ção defermin ida a principies phi-
losophicps ou convicções sciea-
tificns, as suas columnas estão
li.mcamente abertas á collabo-
ração d.i mocidade acadêmica.

Ahi vae pois a Palavra. Filha
dilect-i do connubio sublime das
nossas mais risonhas esperanças,
sangue do nosso sangue, alma
da nossa alma, a sua vida será
um prolongamento da nossa ale
gria.o seu engrandecimento será
recompensa suffietente ao nosso
trabalho.

.?"D Rdbaíe
Apparecerá, em breve, n. are-

na da imprensa eari( ca, mais um
novo collega, paladino dos moços
do curso annexo á Faculdade de
Direito.

üjalma, Dourado e Béllete,
nomes bastante conhecidos, são
os seus redactores.

Oxalá, o novel confrade, en-
eontre apoio da classe e corres-
panda, aos esforços dos seus
fundadores.

Linhas geraes sobre a
classificação das sciencias

« Uma classificação das
-Ciências c como um map-
pa nuitidi do universo sei-
entihco ; e podem-se ima-
ginar tantas classificações
differentos do çonhecimen-
to humano quantos map-
pas-niundi de diflereutes
projccçõe.s. »

( I )'Aj.i.mhi.kt - Ency-
elopedia : Discurso prelimi-
nar).

A idéa de uma classificação dos
conhecimentos humanos deve ser
antiga como a própria especulação
scientifica. ínspiiada a principio
pela necessidade da transmissão
methodica do ensino, acabou por
impor-se ao espirito dos philosophos
com um programma de estudos,
como a instituição systcmatiea da
sciencia intimamente relacionada
com a própria concepção do uni-
verso.

Mas é preciso chegarmos atè Ba-
con para encontrarmos um plano".acionai» de classificação, isto è,
um quadro que se basèe em alguma
cousa,Superior ao did; c.i. ...mo.'

An|cs delle, não houvera as cias-
silicações prppp_.tas pelos sábios
mun jjonto de vista meramente pe-
dagogico? Sei ia então de justiça
mencionar, por exemplo, o trivium
v o quadri;¦'...._¦ da Escola I .datina,
da época de Carlos Magno... E
ai.mie nos poderia levar toda essa
estéril exposição ?

D.AIcThb ri, ad.ptnudo cia (las-
sificaçào Ac Bacon o fundamento da
di.tiucçfio que serviu dt; guia ao
philOSOpho ingle;'. distingue a< .cb
encias segundo a differeuça das fa-
euldades que ellas empregam.

As sciencias grupam-.-e, dc accor-
do com esse modo de va-r. em : Scí
oucias : da Memória .historia civil e
historia natural, ; ila Imaginação
(belIas artes) ; da Rasão (phvsíca.
uifilhcinaiica. metaphysica .

«Esta classificação v comnioda,
mas factícia. Ai/ E'lié Rabier An-
d ré ladjíivre critien-a egualmente e.
com razão, considera a artificial.

Com effeito : (fundar uma classili-
cação Uns sciencias ua differeuça das
faculdades do espirito que lhes ser-
vein ã instituição e ao estudo é não
ver (pie todas as faculdades concor-
rem para o conhecimento de todas as
sciencias,

Augusto Cosnte adaptou um prin-
cipio mais natural; tomou como
ponto de vista o pbjéctp das seimeias
o como ponto de partida aquella ou
aqueUas de objecto mais simples,
isto é. mais gorai Assim, a hierar-
chia .scientifica principia pelo grupo
ida i Imita tico, que tendo por objecto
a extensão, o numero e o inovimeu-
10, basta .. si próprio e deduz as
conseqüências implicitamente con-
tidas nas combinações geométricas,numeticas ou mecânicas». Depois
do grupo uiathematico, a proporção
que o objecto secontp/tca de elemeii-
tos novos e vae perdendo em gtrnem-/idade, vêm : a astronomia, a p/ijsica,a ciiimica, a biologia e enifim a sócio-
logia. A sociologia ó a sciencia
mais complexa porque tem por
objecto as relações dos homens en-
tre si e estas importam e implicam
todas as outras relações.

A classificação de Com te repre-
senta grande progresso na theoria
dos conhecimentos e tem largo ai-
cance. Mas é com razão que Lefèvíe
lhe assignaia uma lacuna : faltam-
lhe as sciencias concretas. Com te
diz; que estas sciencias são as pri-
meirasque na cem e as ultimas que
se constituem e faz depender o pro-
gresso das sciencias concretas do
progresso das sciencias abstractas.

Mal se comprehende semelhante
incongruência da parte do fundador
da escola positiva. Se as sciencias1 concretas constituem o substratum
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das abstractas, é claro que o apor
fciçoamcnto daquHIas, pela obscr-
vação o pela experiência, équedeve
trazer maior certc/.a ás leis geraes
que fazem o objeeto cias ultimas.

Outro aspecto do mesmo falso
ponto de vista, que excluiu sem ra-
zão as sciencias concretas como não
susceptíveis de classificação, è pou-
sar que os factos mais complexos
são reduetiveis aos factos mais sim-
pies.

De redücçao em redücção chegar-
se-ia aos phenomenos mais simples,
que abrangeriam todos os outros,
inclusive os vitaes, e as proprieda-
des tnalhematicas viriam a absorver
ludo : smãa a resurreiçâo tia theoria
Pythágorica, ainda exaggerada.

Ora, a mathemalica não pode
abranger todos os conhecimentos,
nem siquer reunil os. Não ha S> uma
espécie de phenomenos; nem tle te-
rem estes intima relação de depeu-
dencia se segue que apresentem
identidade. A complexidade mesma
ê uma prova de que o ObjeCo tias
sciencias varia a proporção que se
sobe na escala ila comprehensâo. E
não ha motivo pari nos detenuos
ua mathematica (o próprio Comte
não o fez) como nâo o lia para que
não passemos da physiea ou da bio-
logia.

Por que excluir a Philosophia do
quadro das sciencias de estudo par-t ir-»* í-v y- j-t .-1 oiit'*{*tQ de* t^rtt* 'nncío í*s
peeial r A preoccupaçâo dos positi-
vistas é eliminara Metaphysiea, ou
melhor, desconheeei-á.

Entretanto, é duvidoso tpie st-
possa fazer porta-bandeira dessa
campanha uma escola que empresta
ã palavra fei um prestigio quasi fei-
ticista. Não sc pense que defendo a
Metaphv.vica : observo, porém, tpie
a lei das três estados, os conceitos do
Grande Féêkfte, Sy Grande Ser, a
predtlecção pelo geral, pela catego-
ria, etc., sSo outras tantas idéas
metaphysicas, isto é, outras tantas
concepções abstractas que incom-
pletamente derivam tia experiência
e incompleta mente nella se lir-
mam.

Note se o rjue ha de arbitrário em
certas Conclusões th- A, Comte: a
instituição tia sociologia, a decisão
de estar fechado o eyelodo ehrtstia-
nismo, a sentença do morte da Me-
taphysiea, a espécie do fatafismo
tpie decorre desta theoria : «quant >
já aconteceu teve de produzir-se, e
foi necessariamente b:>m, porque
estava na ordem», o que serve para
justificar todos os regressos, todos
os eclipses históricos da humanida-
de e os miúdos pormenores crimine-
sos, a generalidade dos delidos e
cada um delles em particular...

Tudo isso é metapbysico, enten-
dendo se sob tal denominação quan-
to se não basêa nos factos, mas na
intuição mais ou meros arbitraria tle
cathí philosopho. O principio esta-
belecido pelo mestre de quo «tudoé
relativo, exeepto este principio» im-
porta flagrante eontrádicção : rejei-
tar o absoluto e acccital-o como ex-
cepeão, erigir em principio o relativo
e abrir um espaço destinado ao ab-
soluto... Não se comprehende. Sem
o menor esforço poderíamos chegar
ao principio metaphysico «tudo è
creado, e.scepto o Creador.

(Con tia áa.)
Carlos Porto Carreiro.

CHRONICA
As chronicas que escreverei

serão simples e leves.
N'ellas não fuígírá o formoso

estylo com que distinetos escri-
ptores, eleitos felizes do pensa-
mento, abrilhantam as coíumnas
dos nossos jornaes, deliciando os
leitores com a justeza criteriosa

dos commentarios, sempre bella-
mente expendidòs, sempre artts-
ticamente lapidados.

Tampouco, nellas veieis, leitor,
a exótica fíorescenei í tle certas
expressões, quo figuram, ás ve-
zes, em alguns escripíos, expies-
soes quasi sempre mal usadas,
mal sonântes aos nossos ouvidos
habituados d musica da natura-
lidade, mas que para os qtie as
empregam têm uma virtude que
a esses defeitos sobrepuja - - são
exquisitas, são pouco usadas.

A chronica, p ira a m issa culta
cia sociedade, é um interlocutor
quei ido com quem se discutem
idéas sobre titn assumpto patpi-
tante.

Mas pira aquelle que por ha-
bito inveterado lê os nconteet-
mentes da época, limitando-se
simplesmente a isso, pois sen es-
pirão, pouco affetto a penor,
não se aventa ao raciocínio, t -
mendo perder-se nos meandros
irisortdaveis para elle, do laby-
rintho das idéas, a chronica é
uma companheira iiuiispens :vel.

Ella despe as questões trans-
cendentes das arestas rijas, tor-
nando-as assimiláveis aos cere-
bros menos cultos.

E' como um traço de união ea-
tn as altas questões qüe pairam
nos elevados ambientes da s.! ç
ção intellectual e as classes tpie o
trabalho material quotidiano, o
labor incessante, divorciaram tios
entretenimentos do espirito.

A' chronica, n i analyse dos
acto», ê licito òbserval-os por
todos os lados; ao redor delles
borboleteia em commé.nt a\< s li
geifos, mis sugadores de toda a
sua mb.-tuui i.

Si algum appareceque mereça
as urtigas da z >mb, ri i, ella não
perdoa ; vai de ironia em ironia
de consequeucia, em comequen-
«i i atirai o ; o vácuo immenso do
abysmo dó absurdo, de cuj .s pa-
rede-; negr..s irrompem osagti 'os
stalactites do ti Hculo, o ode, fa-
t dmeiite o mísero ferir-se á.

Mas já vai longa a dissertação,
Não pretendo vir aqui elucidar
velhas rasgas scíentificas, desío-
cando a mole formidável tios co
nhecimentos, a cujo respeito, en
tietanio, o velho Lnrousse sabe
muitas cousas que, si fossem re-
veladas, algumas sólidas repu-
tações tle erudição cahiriam por
terra .

Não; a minha tarefa é muito
mais modesta.

Voei de qu m io em quando
cavaqueíar um qu rtod'hora com
os leitores e, junetos, iremos ex-
pl.nando ;s cousas um tanto
obscuras e tpie reclamem um
pouco mais de esforço para a sua
elucidação.

E o meu ideal será identificar-
mo-nos de tal ma leira ; tão uni-
formemente pensarmos que, um
dia, acceiteis os meus conceitos
como si fossem os vossos pio-
prios.

Ao ler Euclydes da Cunha, o
immortal estyüsta dos«Sertões»,
o supremo cultor da eleganc«a da
phrase, nâo posso descrever o
que se me passa no espirito.

Admírandolhe a firmeza do
conceito a precisão das expres-
soes insubstituíveis, e,sobretudo,
aquelle modo de dLer as cou-
sas, revelando uma rara segu-
rança e serenidade de observa
ção artística,semelho um d'aquel-.
les vagabundos de outrora, que
iam pelas campinas em llôr, não
sabendo si admirar-lhes a bel-
leza, si ouvir as cantigas tias
aves e o fluir murmuroso dos
regatos ; si contemplar, cheio tle
uma vaga tristeza, as rama rias
das arvores, ao sopro da viração
como a dizer adeus saudosamente
para longínquas paragens, eque,
de tudo isso, teciam o sonho da
vida, até que numa doce transi-
ção, quasi mapercebicla, passas
sem para o outro, — o da morte.

Eu sou como o vagabunde)
medieval, ao ier a obra de- Eu-
clydcs, divagando entre os seus
mil esplendores, sem saber dean-
te de qual delles me devo deter
desl ubrado.

Ao envez d'aquelles que com-
mentam guiados estrictamente
pelo real ; que não se perdem
em devr.neios phantasistás, só de
raro em raro aventando um pe-
rio lo afastado um pouco do facto
simples, e que nada enxergam
além tle si pmprios, não ousando
agir fora da sua orbita individual,
o auctor cl i «A' margem da His-
toria d, nos arrojos tias suas con-
cepções tem traçada a sua psy-
chologia.

Seus brilhantes períodos nas
ousadias das imagens, no vigor
dos traços picturaes, óra espe-
Ihando sentimentos tTalma, ora
descrevendo paysagens da Natu-
reza, mostram-lhe a indole forte,
independente, confiando na se-
gurança da intelligencia e no
valor do conceito.

Eu, como ornais humilde dos
admiradores de Euclydes não me
podia furtar a um protesto des-
apaixonado, por isso mesmo que
tardio, contra o seu substituto na
Academia Brazileira tle Let-
trás. Reconheço o seu platonis-
mo, mas elle ahi Íica lançado
contra aquelle que, ao revez de
depor em seu túmulo, como um
preito de homenagem, um rami-
lhete de carinhos á memória do
morto illustre, atira-lhe violenta-
mente, como a querer rasgar o
manto diaphano da Glória que
já se alevanta immortal, soberba
e immensa,uns pedaçostfaquelle
miserável vegetal que se entre-
laça nas arvores das florestas
brasileiras.

Lauro Salles

Faculdade Livre de Direito
Começaremos, desde hoje, a in-

formar os nossos leitores sobre os
exames de admissão nas differentes
academias e escolas secundarias
desta capital.

Na Faculdade Livre de Direito, o
exame constará das seguintes MA-
TE Kl AS:

«Portuguez —Uma prova escripta
sobre assumpto marcado pela com-
missão examinadora, por onde se

verifique a cultura mental tio cau-
didato.

Uma prova oral das seguintes
matérias ;

«Arithmetica».
«Geometria plana?/ e no espaço.
«(ieographi?» ;
«Chorographia do Brazil» ;
«1 listoria (icral» ;
«História tio lirazil» ,
«Elementos de Physiea e Chi-

mi ca»;
«Elementos de Historia Natu-

rai» ;
«Lógica» ;
«Latim» ;
«Francez ünglez ou Allemão,

ou 1 lespanhol ou Italiano» ;
«Psychologia».
Esta prova constará tle um ponto

sorteado tle cada uma dessas mate-
rias.

A [NSCRIJ»ÇÃO—A inseripção
se cffeetuará de i" a o tle Março e
os exames se realizarão de to a 31
do mesmo mez, podendo ser proro-
gatto pela Congregação.

ü candidato apresentará, eom o
requerimento ao Director, o recibo
tia taxa do respectivo exame. Esta
taxa será tle sogóÒo.

COMO SEhLvO FEITOS OS
EXAMES—Os exames serão fei-
tos por secções, cada uma por sua
vez e em dias differentes. As ma-
terias, acima mencionadas, serão
assim divididas :

U secção - Latim.
2' secção - - Francez e uma das

línguas vivas já mencionadas.
3a secção—Arithmetica e (ieo-

metria.
4" secção — Geographia, Choro-

graphia, Historia Geral é do Brasil.
5a secção — Elementos de Phv-

sica e Chimiea e Historia Natural.
0' secção — Geographia.
A prova escripta de Portuguez

será commum a totlos e durará no
máximo duas horas. Na prova oral
O candidato será arguido até 15
minutos em cada matéria.

Não poderão ser examinados
mais de 15 candidatos por dia, em
cada secção.

A M ES A KX A MIN A DO R A —
Cada banca examinadora será con-
stitutda por dois professores do
Curso Annexo, sob a presidt neia
de um lento da Faculdade.

AS NOTAS — As notas serão
estas: admittido e não admittido.

O JULGAMENTO — O julga-
mento será feito por escrutínio se-
creto, decidindo a maioria. Uma
vez habilitado o candidato na prova
escripta, será ajuizado pela compa-
ração dos resultados parciaes.

N AO SERÀO A1 )MITTlDOS —
Na prova oral os candidatos que ti
verem escripto sobre assumpto dif-
ferente do designado pela banca
examinadora ; os que se retirarem
depois de ter sido dado o ponto e
os que forem inhabilitados.

ÉPOCA DE EXAME—Haverá
apenas uma época. Se por qualquer
circunstancias justificável pelo Dire-
ctor, o candidato deixar de compa-
recer a uma das bancas, — porqueo exame será feito parcialmente—
poderá ser admittido de novo a
exame. O candidato que se achar
nesta emergência deverá pois re-
querer ao Director jusiificando a sua
ausência.

Nota.—No próximo numero dare-
mos noticias referentes ao exame de
admissão á Faculdade de Sciencias
Jurídicas e Sociaes do Rio de Ja-neiro.
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POSTOS DE L0S1CI
APANHADOS F.W AULA

I

Definição da Lógica. Sm relação
com os demais conhecimentos hu-
manos. Divisão da Lógica.

A Lógica tem sido diversamente
definida.

«Sciencia da prova» lhe chamou
Aristóteles. «.Sciencia das condições
necessárias e suffi.Gi.eri-t.es da provaidizem outros. «Sieticia das opera-
ções intellectuaes que servem paraavaliação da prova, isto é, do pro-cesso geral de ir do conhecido parao desconhecido» definiu Stüart .Mill.
«Sciencia do pensamento em tudo
ò que é pensamento» nflirma F.m-
mànüel Kant. «Sciencia da Ver-
dade, sciencia universal» dizem os
idealistas àllernães: «Sciencia da
conseqüência» propõe ÇondiUac.
Sciencia das leis fbrmáès do pen-
samento » estabelece Kaiuilton.
«Sciencia das formas do pensa-mento» consideia-a Louis Liard,
«Sciencia das operações e proces-sos por meio dps-quaes é constituída
a sciciencia» è a definição de Llie
Rabier. «Sciencia pratica que toai
por fim dirigir a intelligencia no co-
nheciméntõ da verdade» pensa Dar
be. «Sciencia cios meios pêlos quaesse chega ao conhecimento scieriti-
fico da verdade» assim a descreve
Fornel de Ia Laurenicc. -"Arte das
artes» proclamou a Bacon. «Arte
de pensai*// chamaram-lhe os «le
Port-Ròyal. «Arte de raciocinar»
assim a comprehénde o arcebispt.
WhaleLv.

De todas esta1; definições se de-
prehendè um caracter comii um queos diversos autores attribuem ;i Po-
gica: o dc servir d -meio para dirigir
a intelligencia. Se o meio é o puroraciocínio ou se abrange outros pro-cessos, pouco importa ; ao racioei-
nio precedem os conceitos «pie são
anteriores ao juizo.

As operações podem realizar-se
simultaneamente na intelligencia,
mas a sua analyse, que é o objectò
da Lógica, ordena-as systema tica-
mente, dando-lhe os devidos loga-
res na investigação da verdade.

Contestam á Lógica a alta cate-
goria de sciencia. O Dr. Vicente'de
Souza no seu ('urso de Lógica é dos
tpie rejeitam, com os positivistas,
que a Lógica seja uma sciencia.
Para provar que dia é apenas uma
arte adduz dous argumentos prin-ei pães :

i". 'Toda sciencia tem objecto dis-
ti neto ; ora; a Lógica tem por objé-
cto preceitos c regras, meios e pro-
cessos indispensáveis á construcção
scientifica, preceitos, regras, meios
e processos que sc encontram cm
todas as s< iencias ; logo a Lógica
nâo e sciencia a parte : é apenas
arte de pensar, de raciocinar, de me-
thodizar.

2." Sc o pbjecto de Lógica (': o
pensamento, o entendimento hu-
mano, es'.e objectò não se distingue
do da psychologia : logo não consti-
tue objecto ;i parte o portanto a Lo-
gica não é sciencia .

\ ejamos estes argumentos. O ob-
jeçto da Lógica édisuneto d.) objecto
dos demais conhecimentos. «Seicn-
cia, diz o Dr. V. de Souza ó o con-
juneto dos Cactos systeniatLados
por theòria geral», O coujuncto dos
factos estuda los pela Lógica, são os
conceitos e. suas combinações rela-
cio nados com as verdades scientlfi-
cas : não lia outra sciencia que
estude tal objecto sob esse ponto de
vista. Basta reilectir «pie não ha
outra sciencia. (pie defina a sciencia.

j Ou como diz o Professor W. Os»»
! twald na sua recente obra «Esboço

d umn Philosophia das Sciencias» :
I'- mu phenomeno absolutamente

| geral que não ha limites perfeita-
j mente determinados nas causas da
í natureza, o a St iateia deve ser contada
| etn (> numero dessas causas?/. A scien-

cia dos processos scientfficos é a Po
gica. Nem o douto professor Y. de
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Souza chegaria aos altos conheci-
mentos (pie adquiriu seignoras.se os
principies da Lógica.

Confundir o objecto d 1 Lógica
com o da Psychologia r mostrar
desconhecer uma e outra,

A Psy-Gliologia abrange todos os
phen«)"nenos do organismo sensível
e pensante, mas abrange-os como
factos geraes, como funeções em si.
não como objecto de analyse em
comparação com a ordem do uni-
verso. A psychologia assim consi-
derádà seria uma parle da physio-
Ipgia. A Lógica uão estuda as
luncçõ >s do espiritoabstractàuiente.
A Lógicac oesludo das leis do pen-samento nas suas relações com as
outras leis (pie regem o universo.

Admira que ao douto professor
escandalise ter sido considerada a
Lógica, por alguns autores, ora
como sciencia, ora como arte. Por
ventura a .Medicina, a (irainmatica,
a Geometria. . . não podem ser en-
caradas sob aquelles dois pontos tle
vista. A (,'himica é sciencia quando
estabelece as classificação dos cor-
pos, as leis de combinação etc. é
arte, quando ensina os 11 ede seos
obterem as desaggregações, una-
lyses, syntheses etc., tendo por base
as propriedades dos corpos, suaafli-
nidade, sua maior ou menor resis-
tencia ás reacçòes. etc.

Assim a Lógica é sciencia quan-do estabelece os princípios geraes

relativos à natureza das idéas, á
sua conformidade 011 incompatibili-
dade, as suas possíveis combina -
ções, ás suas efficazes aggregações
e encadeiamentos. (A psychologia
não trata de nada diste ; nenhuma
sciencia se oecupa desses assum-
ptos, senão a Lógica). E" arte quan-
do ensina os meios práticos de dis-
por os conceitos, por intermédio dos
seus symbolos — as palavras —,
para mais fácil e seguramente ob-
termos que as idéas correspondam
ao objecto e os termos á idéa.

Dahi a relação du Lógica com as
d:mais sciencias. O objecto formal
das outras sciencias (isto é, a invés,
tigação da verdade) no seu sentid.)
mais geral, no que ellas têm de
commum, é o objecto material da
Lógica. 'Podas 

as sciencias empregam
noções, raciocínios, provas, detnoris»
trações, methodos. A Lógica estuda
a natureza de todos esses proces-
sos, concateua-os, coordena-os, dá-
lhes o cunho da verdade. .Mas entre
as operações intellectuaes, umas
são communs a todas as sciencias
io formam objecto da Lógica geral);
outros são próprias de cada grupo
de sciencias (constituem objecto da'
Lógica especial).

.Sob outro ponto de vista pode di-
vidir se a Lógica cm ; Dogmática
(L. da idea e do juizo); Dia/eetica
(L. do Raciocínio ; hfethodologia
(L. do .Methodo).
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Cojnpanliia E. de P. Victoria c Minas

Relatório da Directoria a ser apresentado à
assembléa geral ordinária de set/s accio-
/listas, que se realizara n z/ de Oittti-
bro de í p 11.

Srs. Accionistas :
De accordo com o determinado cm lei,

cumpre a directoria o grato dever de pre-
stár-vcs contas de sua gestão e, bom as-
sim, informar-vos sobre os assumptos (pte,
referentes ao autto de i«)io, mais inte-
ressam â Companhia.

A constrticçâo da linha tronco não teve
o desejado avançamento devido, especi-
almente, á falta de operários, que o im-
paludismo dos locaes em trabalho afasta-
va e reduzia. As febres, motivadas pela
existência de enormes decomposições
vegctacs em toda a área do trecho em
cpnstrücçâo, desapparecem, corno a direc-
toria já teve occasiüo de inforrnar-vos, â
medida que a floresta vai sendo abatida
ria reg-ião e que o sol a penetra franca-
mente.

Não è possível, infelizmente, fazer-se
a derrubada com grande antecedência,
porque isso atrasaria mais os serviços

O andamento dos trabalhos, apezar de
tamanhos e continuados embaraços, foi
devidamente satisfactorio c, potjsso, se
conseguiu inaugurar as estações de Ba-
gf.uary e Pedra Corrida, esta ultima tio
kilometro 3118.850, esperando se, em bre-
ve, inaugurar a de Nack, no kilometro
424, á barra do rio Santo Atitottio,

Deste ponto até á cachoeira da Amo-
nio Dias, sao ainda péssimas ns condições
climatericas, que s«*> melhoram dahi em
diante.

A linha já vai sendo construída <l<* ac-
.eordo com as necessidades da electritica-
«ção, tendo os trilhos que se estão assen-
tando o peso de ao kilogrammas por
metro corrente.

A directoria, que não tem poupado es-
forços [«ara que a eleetrilieação se realize
eom todas a> vantagens dos melhora meu-
tos (pte a evolução extraordinariamente
rápida, da matéria, vai introduzindo,
buscou o conselho dos mais notáveis cs-
peeiatislas, ouvindo na Puropa e na Ame-
rica, as sumidades aos assumptos—teeli-
nicos, imlustriues, fabricantes t^seientistas
de maior credito. F, assim, recolheu e' 
possue um grande cabedal de informa*
ções, que lhe garantem ao emprebemlt-
mento a certeza de uma deliberação se-
gura e de infullível êxito.

A Companhia logo que conclua o plano
de electritieaçáo de sua estrada, submet-
tel-o-a a approvução do governo, fazen-
do-o acompanhar de todas as memórias,
opiniões e pareceres apresentadqs a res-
peito.

Esses estudos têm sido possíveis, por-
que o estado de avançamento dos traba*
lhos não exige da Companhia deliberação
iirimediata de modo que o tempo, que
está sendo gasto em melhor esclarecer o
assumpto, não prejudica em nada a reuli-
zação desse excepcional eommettimento.

O auxilio que foi dado á Companhia
pelo governo, 2om o abono da renda de
transporte de minério, para remunerar o
capital, ape/ar de constituir uma garan
tia de solidez inclist ativei para os juros
desse capital, não tem sido devidamente
apreciado pelo publico da Europa, habi-
tuado ás garantias dejuros que o governo
costuma conceder.

Pareceu não acreditar que o governo
tivesse hesitado em dar a garantia de ju-
ros e preferido conceder uma coisa que
vale mais do que ella.

E' muito diítuil, infelizmente, mudar
os hábitos do publico europeu, que subs-
creye capitães para as nossas empresas.

A Companhia não tem por isso encou-
trado as facilidades que esperava, para a
obtenção da totalidade dos recursos de
que necessita para a conclusão do grau-
dioso melhoramento que que esta reali-
zando.

A directoria terá talvez de recorrer aos
poderes competentes para uniformizar as
garantias do capital, de modo que uma
suas emissões não pareça concorrente da
outra ; mesmo, entretanto, que nada con-
siga, isso náo prejudicará a realização do

lização será muito mais demorada e dis-
pendiosa.

Os estudos definitivos de Serro â Dia-
mantina foram concluídos e demonstram
que a linha será muitíssimo pesada.

No trecho deCurrálinlio á Diamantina
os serviços não tiveram o andamento ne-
cessario para «pie a linha, segundo o con-
traeto, fique concluída em fevereiro de
iqii e isso devido á difheuldade de se
obterem operários cpte eram ao mesmo
tempo disputados pelas eonstrucções «Ia
Estrada de F^rro Centrai e da Oeste de
Minas.

Apezar disso, o atrazo será de pouco
tempo, náo devendo exceder de tres me-
zes.

A directoria, desejosa de evitar difticul-
cuhtades com o governo, requereu, logo
que sentiu o atraso, a prorogaeão neces-
saria : mas, devido talvez a grande ante-
cedeneta dó pedido, o sr. ministro da via-
ção mandou que ella «voltasse opporttt*
namente».

Foi inaugurada a estação de Santo
ilippolvto. no kylometro 42 e em 12 dc
outubro próximo sel-o-á a de Rodeador.
no kilometro 68, onde se acham os tri-
lhos.

O resto da linha, desse ponto a Dia-
mantina, está todo atacado, achando-se
concluídos 35 kilometros de leito.

O trafego da linha dc Victoria tem me-
lhorado muito e a zona servida pela es-
trada vai-se desenvolvendo, como Fora
previsto, dè toa modo animador

Em anriexo encontrareis, srs. aecionis-
tas, todos os detalhes relativos á cons-
trucção e ao trafego e um estudo espe-
ciai soba* o traçado da linha até íta-
bira.

A Companhia tem mantido cotn os po-
deres públicos e os sous banqueiros as
melhores relações, achando-se os seus ti-
tubis bem cotados.

Cabe á directoria informar-vos, ainda,
que ella se foz representar no Congresso
de Transportes, realizado, por iniciativa
do sr. ministro da viação, no Rio de Ja-
ncitoenode Estradas de Ferro reunido
em Buenos Aires, por iniciativa do go-
verno argentino.

Todo o pessoal da Companhia tem
cumprido os seus devores a merecer nos-
so-s louvores.

A. directoria está prompta a dar-vos
immetliatamentc quaesquer outros escla-
recimentos de que precisardes sobre tra-
balhos e negócios dai Companhia.

Rio do Janeiro, 31 de agosto de tut 1,
—João T. Soares, presidente.

PARECER DO CONSELtrO PISCAI.
0%cmselfio fiscal da Companhia Estra-

da de Ferro Victoria a Minas procedeu a
minucioso exame no balanço relativo ao
ao anno social, findo em 31 de dezembro
de tot ,j e encontron tudo em ordem e de
accordo com os documentos que provam
as despezas feitas.

Os serviços da Companhia tiveram Ò.
devido andamento, apezar das diffículda-
des que o relatório accentua, merecendo
especial mensão os cuidados para que a
elec-rifieaçâo da linha se adiante e cor-
responda ao saeriíieto que for feito, ga-
runtirido á Companhia um futuro absolu-
lamente lisoujetro,

E% pois, o conselho fiscal de parecer
que sejam approvados os actos e contas
da directoria até de dezembro de 1910.

Rio de Janeiro, t de setembro de 1911.
-Deodato C. Villela dos Santos. — An-

tonto Carneiro Brandão.—Francisco do
Rego Barros de Figueiredo.

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 51
DE DEZEMBRO DE 1910

A divo
Concessão, direitos e pri-
vílegios

Linha em trafego, Victo-
ria a Diamantina

Linha em trafego, Currali-
nho a Diamantina

Representante em Pariz...
Estudos e trabalhos aban-
donados

Sá Carvalho & C, c/em-
preitada Victoria e Mi-
nas

i- ' patriótico «rdesideratum»,apenas essa rea-1 triticação
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fiscalização federal, V. a
Minas

Fiscalização Federal, Çur*
ralinli > a Diamantina...

Serviços de juros dos em-
prestimós

Garantia de juros (2 se-
mestres de 1910

Custeio do trafego, Vir.toria
a Diamantina

Custeio do trafego, Curra-
Unho

Eleetrilieação da linha. . ..
Hanco do Brasil
Caixa
Diversos contas devedoras

Passivo
Capital, 80.000 acções de

soo trancos.... 
Empréstimos externos .-

140 mil
obriga-
ç<">es —
VaMi-
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Caução dos direc to res da
companhia

Governo Federal
Obrigações sorteadas
Receita da linha V. a Mi-
nas

Receita da linha Currali-
nho a Diamantina

Juros das obrigações, sal-
do a pagar

Impostos de
transporte
idem

Impostos mi
nei ros,
idem

Impostos do
Estado do
IL Santo,

Ü* idem,,.,..-

38.83 0:000$ 000
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tTelegrapho Nacional,, idem
trafego mutuo

Juros a receber
pjvei$as contas credçraj..

(.3. 360:133049)
S. E. ou O. Rio de Janeiro, 31 de janeirode 1911.—-João T. Soares, presidente.—Ar-tinir Augusto Werneck Franco, chefe da

contabilidade.
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Companhia 8 Eslrailits de ferro
h\mk do Brasil

Rotatório cia cUresatoria |)arci ser
apresonteido a «eus ciootonísa-
tas, em as-íssernblóa geral 01*11-
1 (.-1 ei.-1, .-1 realixar-ssc- 110 < Iia 16 tio
üutu'1 ao cie íyll.

Srs. Aceionistas —¦ A directoria vem
prestar-vos informações sobre as oçcur-
rencias havidas depois da ultima assem-
bléa e apresentar-vos as contas relativas
ao exercício do 1910.

Os embaraços que a Directoria teve oc-
casião de vos referir na ultima reunião da
assembléa, si bem que se acham hoje rc-
movidos de modo a permittir a completa
installaçâo dos serviços, deixaram a Com-
panhia, como era natural, em situação
difficil, om face dos termos do seu con-
trato com o governo o, por isso, tivemos
de recorrer aos sentimentos de justiça do
mesmo governo, que, reconhecendo o
peso enorme «los elementos adversos que
impediram o andamento dos trabalhos,
constituindo um muito legitimo caso de
força maior, concedeu a prorogaçáo do
praso para a conclusão das obras por 1 s
mezes, deminuiu a retenção para reforço
da caução e mandou contar separadamen-
te as despezas cotn a coustrucçâo da pon-
te do Paraná.

Este acto justo, posto que tenha atte-
nuado a situação em que se achava a
Companhia, nâo foi, todavia, sufficieute
para cobrir o excesso da despeza queaquelles referidos embaraços oceasiona-
ram, e por isso a Companhia teve neces-

sidade cie recorrer a operações de credito,
para cpte o andamento «1«> serviço não sõf-
fresse maiores pire juízos.

A linha até itapura ficou, apezar cie
tudo, completamente concluída e está
sendo trafegada desde fevereiro, e a re-
gião, ainda deserta quando penetraram os
primeiros operários da Companhia, se vai
povoando com rapidez pouco vista uo
Brasil, fazendo crer que em breve a linha
adquirirá um grande trafego.

A travessia cio rio Paraná se faz em
ferry-boat provisório, «pie tem dado os me-
lhores resultados.

O transporte, porém, dos materiaes,
indispensáveis ao assentamento «Ia linha,
é tão importante que não ha meio de fa-
zel-o sern atrasar um pouco o serviço de
avançamento dos trilhos, lestes e todos
os dormentes têm cie ser transportados elo
lado de S. Paulo.

A construcçíio da ponte definitiva,cujo
material metallico já se acha no paiz, nâo
poderá, entretanto, ser encetada sinão
depois de concluída toda a linha, porque
a margem do rio é tão insalubre (pie o
pessoal não consegue permanecer ali im-
punèmente, nem mesmo por poucos dias.
Será, assim, indispensável construir
abarracamentos «lo lado de Matto Grosso,
a uma distancia de cerca de 30 kilometros
da margem do rio, e, diariamente, lazer
o transporte do pessoal pela manhã para
as obras e a tarde para o abarraca-
mento.

Hoje, por dinheiro algum, se obtêm
operários para um efiectivo serviço uessa
região.

Nessas condições, e tendo em conta o
excellente resultado do ferry-boat proviso-
rio, a Companhia está tratando deniélho-
ral-o para que possa servir, vantajosa-
mente, mesmo para o tráfego nos primei-
ros tempos.

A ponta dos trilhos já se acha no kilo-
metro 130 além de Itapura, estando pre-
parado o leito para diante, numa exten-
são de tõo kilometros,

Do lado de FJsperança,os trilhos alcan-
çaratn o kilometro 230, estando o leito
estendido até o kilometro 320.

Os serviços de consolidação e levanta-
mento de aterros dos pantauaes vão sendo
executados com o devido cuidado, para
que a terra se vá acamando e nâo seja
transportada pelas enchentes.

Desse lado, as condições de recruta-
monto do pessoal tornam-se tão diffícéís
e onerosas, que a Companhia foi forçada
a adoptar o programam de fazer adiantar
mais os serviços do lado de S. Paulo, de
modo que, dentro cm pomo, possa todo
o pessoal ir por terra.

O trafego dos primeiros 430 kilometros
náo tem sido ainda lucrativo.

I'.' «le sentir que tenham continuada, a
despeito das providencias offictaes c das
que a Directoria tem posto em pratica,
para defender a linha e os seus serviços,
as incursões dos indios, (pie, além de
atacar o pessoal, realizam devastações,
inutilisando trabalhos e o material da
listrada.

Xo correr do anno, tivemos o pozar de
perder o distiucto membro do Conselho
Fiscal, o sr. F. Martin, que exerceu des-
de a ereaçào da Companhia, as funeções
de seu cargo com muita dedicação.

A Companhia tem continuado a mau-
ter com as autoridades constituídas c os
seus banqueiros as melhores relações.

lõz-se a Companhia representar, at-
tendendo a reiterados convites que lhe
foram dirigidos, no Congresso de Trans-
portes, do Rio de Janeiro e uo Congresso
so de listradas de Ferro, de Buenos
Aires.

Desempenharam-se bem de seus deve-
res os funccionariosda Companhia e tod«j
o pessoal do serviço da Estrada.

Em annexo, srs. accionistas, encontra-
reis informações mais minuciosas do an-
damento dos trabalhos, prestadas a esta
Directoria pelos chefes de serviço. E
quaesquer outras, de possaes carecer, vos
serão immediatainente dadas com todj3
os detalhes.

^ Rio, 5 de setembro de 191 \. — João 1.
Soares, presidente.

PARECER. DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia de

Estradas de. Ferro Noroeste do Brasil,
cumprindo o dever que lhe é imposto pe-los estatutos, vem apresentar o seu pare-
cer sobre as contas ofíerecídas pela Di-
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r.ectoria, relativamente ás operaçõe- até
31 de dezembro de i 9io.

1 «'mio procedido <\o exarne da escrip-
turaçào da Cornjonnhia, encontrou-a o
Conselho .Fiscal Òrg.misada com todo o
preceito e bom ordem, bem como tcclos
os lançamentos feitos de accordo com os
documentos devi «Ia mon te coordenados,
verificando mais que o balanço, que vos
ò apresentado, guarda inteira cOncordan*
cia com o movimento geral escripíiirado
nos livros da Companhia.

O relatório da Directoria não só indi-
ca claramente as condições cm que se en-
contram os serviços em execução, como
lambem ofíerece todos os esclarecimen-
tos sobre os destinos da Companhia.

Assim, propõe o Conselho Fiscal que
sejam approvados os actos e contas apre-
sentados pela Directoria.

Rio de Janeiro, <i de setembro de iijm
— Humberto Áutuiu s—Salrador Felicio dos
Santas—J. Caldas Via nua.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZ EM-
BRO DE 1010

A ttivo
Concessão, direitos e pri-
vllegios

Despezas de installaçào e
delegações

Linha em trafego
Çomp. G. de Ch. Fer et

de Ir. Publics, c cons-
trucçãó da linha—--¦Itapu-
1 á a Corumbá

Governo dos Estados Uni-
dos do Brasil, c 'cònstru-
cção da linha—Itapurá a
Corumbá

Comp. (i. Ch. Fer et de
Tr. Pnblics, c 'constrtic-

_ ção
Comp. G. (,h. Fer et de

Tr. Publics, c adianta-
mento*.

A morluações de Obriga-
ções '.

Cauções dos directores. ..
Serviço de juros das o bri-
gaçõ.ès

Adiantamento sobre titu-
los

Custeio do trafego. Ba lui tu
a lia pura

Custeio do trafego, Ita pura
a (.òrUmba
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Caísse Généralè de Repor-
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çaise pour
le Commer-
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Fiscalização Federal
Saldos cm Bancos no Rio.
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t !omp. G. Ch . de -Fer et
de Tr. Publics, conta de
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Comp. (
de Ir.
mentos,
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S. E. ou O.—Rio de Janeiro, 31 de.lanei-

iode 1911.— Joàó 7. Soares, presidente.-
Vrlhiir Augusto Wcrucck Franco, chefe da

(Contabilidade;

(•ompanliia Estrada de Ferro de Goyaz
Relatório da directoria, a ser apresen-

taclo á Assemblea tíeral Ordinária
de seus acc:onistas a realizar-se no
clia 16 de Outubro de 1911.

Senhores accionistas,—A Directoria da
Companhia Estrada de ferro de Goyaz, na
conformidade do estabelecido em lei, vem
prestar-vos contas dos seus actos. relativos
ao anuo de 191.0, e informar-vos sobre õ
andamento dos trabalhos da mesma Com-
p.inl.ia fornecendo em annexo os detalhes
constantes dos relatórios dos'chefes de ser-
viço.

Como veieis | <>r esses relatórios, srs.
accionistas, os serviços correram nr. melhor
ordem.

Us estudos de todas as linhas, conclui-
dos òpportunameiite, na extensão de 1.551
kiloin tiros, já se acham actualmente appro
vados pelo Governo.

('S trabalhos de construcção da linha
de Araguary á Goyaz tiveram notável im
pulso, achaiido-se o leito todo concluído
até Catalão e o assentamento dos trilhos,
apezar de não ter sido terminada a poive
sobre o Paran.il.vki, já está em andamento
d«j lado opposto cio 1 io. fazendo-se a passa-
gem por meio «le balsas.

A construcção da ponte vai adiantada,
já estando toda a superstruetura mètallica
junto a obra, esperando-se que a montagem
possa começar no próximo mez.

No dia 28 do corréht-3 será entregue ao
trafego o uecho de Araguary a Engenheiro
Bethüu, na margem esquerda do rio Paraná-
hyba e esta Directoria conta que, ale- Feve
reiro próximo, possa inaugurar a estação de
Catalão.

Do lado de Fo nrga foram enticgues ao
trafego as estações de Perdigão e Tigre, > sta
uo kilornetro 150,551 e aquella 110 kilometro
111.297.

A construcção da linha na ser.'.i de
Urubu,""que tem sido o ptiacipai embaraço
para a rapidez, do andamento nesse lado,
esiá hoje. felinuente, 110 ciso de permittir
á Directoria asseverar, «pie dentro de seis
me/es o assentamento dos trilhos poderá
proseguir, de modo a se recuperar o tempo
que loi ultimamente gasto em estudos para
encontrar o melhor traçado por essa serra
abrupta.

O radiai de Uberaba, que irá se encon-
irar com a linha tronco ua estação de São
Pedro de Alcantaia, 110 kilomíetro 273,336,
teve o inicio de sua construcção 110 uia -\
de Maio, em presença do Exm. Sr. Presi
dente do Estado de Minas, e os serviços
prosegüiram com actividade.

A Directoria conta que dentro em pau*
co. est.uulo inaugurado o trafego da estaçilo
de S. Peero de Alcântara, na linha fonco,
possam os serviços ser atacados lambem por'ido, e que, sendo assim, essa impor-
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Passivo

Capital—-.56.658 acções de
5oe francos 10. 000:0008000

Obrigações -—50.000 de
500 francos 7.825:0000000,

Juros a receber 245:0008000
Saldos de coupons a pa-

gar  l 1:2828664
Société Internationale, q

saques 1.371:9288587
Obrigações sorteadas. . . . 9:352$'o.j
Caução da Directoria. ..176:5008000
Ilenda da linha 192:262^658
Imposto de transito 7i$Ó20
Dr. Joaquim_Machado de

Mello. c[ supp. ao tra-
jego  1:638$<)8o

Syndicat Italo-Brasilien. 22:()62$-.oo
Lucros e perdas  3:6s3$«)23
Pessoal do Uafego  14:4948135
Pessoal da construcção. . 3:218615o
listrada de Eerro Oeste

de Minai  -5:499^265
Juros de obrigações.... 766:007871)=*
Titulos de lesponsabili-
dade  15o:ooo$ooo

Governo brasileiro... 3 .^30:0008000

Eatrou cm vigor o accordo de trafego
mutuo com as estradas de ferro Central e
Oeste de Minas, e já se vae notaedo a van-
tagem «pie desse accordo resulta para o com-
mercio servido pela estrada.

As relações da Companhia com as au-
toridades federaes e estaduaes e com os seus
banqueiros tem sido excedentes.

Temos a lamentar a perda do dedicado
companheiro de Directoria. o Conde de
Bacotirt, que falleceu em Maio em Bruxél-
Ias e aqui deixamos a expressão de nosso
pezar por este luetuoso acontecimento.

A Dir« ctori 1 cumpre o dever de infor-
mar que no dia 23 de Maio deu-se um la-
mentavel accidente que oceasionou a perda
do diitincto engenheiro francez Sr Bethou
e do Sr. Frederico Schnoor, filho do en-
genheiro Luiz Schnoor, empreiteiro da con-
strucção.

Do inquérito feito ficou a Directoria
convencida que o accidente foi inteiramente
casual, não havendo, pois, a quem culpar.

O msso engenheiro e o pessoal da
Companhia merecem louvores pela .dedica-
ção com que desempenharam os seus de-
veies.

A Directoria attendendo, aos convites
recebidos, lez-se representar no Congresso
de Transportes, reunido na cidade do Rio
de Janeiro, c no de Estradas de Ferro, qne
se reurf o em Buenos Aires, capital da Repu-
blica Argentina.

Ser-vos hão prestadas. Srs. accionistas,
qüaesquer outras informações de que care-
cerdes.

Rio de Janeiro. 9 de Setembro de 1911
A-Jdâo l. Suores, Presidente.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia Es-
trada de Ferro de Goyaz examinou, detida-
mente, as coutas prestadas pela Directoria,
comprehendendo todos os actos de sua ges-
tào. praticados uo período de tempo a que Alais uma vida preciosa a 1 ar
se refere o respectivo relatório : c, havendo ca terrível, vem cie ceifar, co-
verificado a exactidão de todas as verbas do brindo de tucto e de dor a íami-
balanço, que estão comprovadas por uocu- ... .. .
mentos e de accorpo com os lançamentos ¦!•* brasileira.
da escripturação da Companhia, opina que Lacônico telegramma de Pa-
as ditas ousas c os inferidos actos merecem ,.} trouxe.nos a infausto noticia
plena approvaçao da Assemblea ucrai. r .. ., ...

Rio, ií de Setembro de 1 q 11. —João «e haver lallectda em Aeuilly, o
Maximittiduo da Figucirado. —Vboldino do jovem jurisconsulto paulista, Dr.
AnniralVilho.-JqãoVranciscõBarccihs, josé Bonifácio de Oliveira Cas-
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livros.
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João T. Soares, presidente.
Morado, guarda-

-Jte-riteir.-.

Dr. José Bonifácio de Oliveira
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Capital, 8,oo«^ acções... . 10.000:000$ ko
Obrigações, to-5.000 emit-
tidas  i8.i32oOo$ooo

Delegações  5 nncnnn*
Governo Federal, juros ga-
rantidos

Governo Federal, conta de
titulos  3=,

Deposito da Directoria. . .
Empréstimos sobre titulos
Juros das obrigações
Renda do trafego, Bahurú

a Ita pura
Rendado trafego, Itapura

a Corumbá
Comp. G. Ch. de Fer et

de Tr. Publics, suppri-
inentos ao trafego
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esse
tante linha licará concluída dentro
anno e meio.

A ccnclusão desse rama! e d.\ linha
tronco ate S. Pedro trará grande increuiinto
ao trafego d.i Companhia, porque porá a
importante região de Uberaba em cumir.u
nicação directa com Béll.ò Horizonte, e tor-
nará accessivel aos doentes as águas de
Araxá cuja reputação é das mais sedueto-
ras.

Existem depositados em Uberaba os
trilhos necessários para os primeiros cem
kilõmetros de.-se ramal.

De accordo com a Municipalidade de
Uberaba e para satisfazer :is conveniências
do trafego com a Companhia Mogvaua. to:
mudado o local da estação inicial do ramal,
tendo essa mudança sido approváda pelo
Governo.

O trafego no trecho e Formiga tem au-
gmentado sensivelmente, apezar da linha
não chegar ainda á região de onde se espera
maior contribuição, não tendo também,
ainda, se construido caminhos que ponham
ãs estações de estrada> em cornmtinicação
com os ctnrros produclores, os quaes não
encontram meio mais vantajoso para o es-
CO.imento de seus nrndnrír.e ..

(RESUMO D«' BAUAKÇ0 GERA!
j:. v. ni: GOVitz km
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/letivo
Concessão, direitos e pri-

vilegios.... • 
Linha em trafego
Despezas preliminares.:..
Despezas preliminares do

2" empréstimo
Société lnteruacionale de

Voies F. et de Travaux
^ Publics

Estudos e obras abandona-
dos

Acç«v>es em caução
Serviço de jur«>s
Juros garantidos
Amortizações dàs obriga-
çôes

Banque F ran çaise. q cor-
rente

Banque Française, c\ es-
pecial

Banque
Banque
pons

Caisse Généralè de Re-
poris et de Depois-....

Caisse Généralè de lie-
poi is et de Depòts, cj
coupons

Société Généralè
Almoxarifado
Cvsteio do trafego
Estado de Minas Geraes,

cp 111 posto e requisições
Contas diversas
Caixa do trafego
Banco do Brasil
Banco Conslructordo Bra-
si!

Representante em Pariz,
cj caixa 

Grédit Mobilier Françai-
se, cj ordinário

CréditMobilier Fr.tnçaise,
cj coupons

Banque de Anvers
Moveis e utènciUos.. •...
J. B. Pimentel Filho (San-
tos)

Renda da linha a arreca-
dar

Titulos descontados......
Banque Française et Ita-

líene pour FAmerique
dll Stld

Caixa

. DA COMPANHIA
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O illustre morto, oriundo das
distinetas famílias, Andrade, Se-

petiba e Victorio da Costa.lera
um dos mais peregrinos talentos
da moderna geração paulista.

Nascido em Junho de 1X77,
bacharel em direito em 1898,
aos 25 annos de idade apenas,
após brilhante concurso e loi nt>-
meado lente cathedratico da Fa-
cuklade de Direito de S. 1'anio,
cargo que occupou com raro
brilhantismo ate a morte.

Representou 
'essa 

Faculdade
no Congresso Jurídico realizado
durante a Exposição Nacional
ele 1908 e ailtimamente a esco-
lha do governo da União, foi re-

presentaro Brazil no Congresso

Jurídico de Antuérpia e festas
centenárias d t Universidade de
Christiania.

Era o lente mais moço da-

quella Faculdade, pois a morte
colheu-o aos 3G annos de idade.

O Dr. Oliveira Coutinho exer-
cia também ha annos o mandato
de deputado ao Congresso Pau-
lista.

( Al/Jnlai>ra, associando-se as
manifestações de pezar por tão
lucíuoso acontecimento, envia
a Congregação da Faculdade de

099513 ^ireáit0 de S. Paulo, sentidas con
dolencias. Aeterímm vale !
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de seus produetos do que pelasi: 1958109-'linhas dá Companhia".
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AVISO
—**sr*í-—

A" ultima hora, fomos forçados a
{retirar, por absoluta falta de espaço,
diversos artigos de collaboração e ma-

9o:6o9$573 teria paga, que serão publicados no
1:481 $^99 próximo numero. Contamos,portanto,| com a indulgência dos nossos presados_5.j,3Ó:352$_9o|collaboradores e annunciautes.


