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. CORREIO DA. J\.fANÍi:.t - Ouaria-tlllr.a, 16 de Fevetelro .de 1038" 

• No BrRsil nilo é commum a aI
gucm com memorar um secuto de 
cxlstcnciu., Teve hontem essa ale· 
gl'lRi o SI'. Vasco Loul'enl;o da. Si1~ 
VlI Nll%.Rl'cth. pãe do fal1echlo pia
nista. El'nesto Nazareth e avô da 
f;upcl'lntendcntc do Ensino da 
I']·cfeltul'a. d, Eul1na de Naza
l'c1h, . 

O sr. iVnsco Loul'enl;o da Silva. 
Nazal'cth na::ceu nesta cidade. no 
largo da Lapa, em 15 de fevel'ei .. 
1"0 dc 1838. Ol'iundo de famllla' 
moucstu, obrigado a acompanhar 
MCU pae, então constructol', a Nj .. 
Ct11CI'OY, ali fcl': estullos cm colle
Sios pal'ticulares. Aos 18 almas 
\'oltou ao Rio, sendo I'Iouco depois 
nomeado auxiliai' de despachante 
da. Al(nndcga, 

Nessa. cUI'l'clra, foi promovido 
ti. despachantc em 186:!, Mais tal'" 
de, foi nomcado dcspachante ge .. 
ruI. Asslgnou o acto o consclhcl· 
1'0 Zuchal'las de Goes e Vascon .. 
ccl19s. que cm o minis tro da. Fa
zenda. S6 cm' 1020 foi ouha vez 
nomeado dcella.chante aduanell'o. 
curgo (IUe cxerccu· até fazer 95 
almos dc cdndc. O physlco nIque .. 
bm(]o não lhe pcrmlttla continuar , 
na acti"!dade. . . . 

Allczar de ser prcposto do ser
vll;O publico, cxcl'ccndo o cargo 
oUlclal c inlntcrruptamente""· du
rante 77 annos, por falta dc uma. 
legis lação adcquada. chcgou ao 
ecntenlll'lo, In\'alldo, r!!enl . o ampa: 
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O · sr. VllSCO Nazul'eth cn80u~se 
duas veí:C!i. A primeira, cm 1860. 
com d. Carolina Augusta Pereira 
da. Cunha. A segundai cm 1896, 
com d. ~oanna Lconldla de l\lel
rclles Leal, Do prhneh'o leito hou
\'e cinco filhos, enll'c 08 qllaes o 
lllanl~ta Nazarcth, quO teve" no 
comcGo da RcpubUca, muita' po
pulal'idade. pois 1'01 um festeJado 
cl'eadm' de mu~lca regional. Do 
segundo matrimonio nasceram
lhe dois filhos, Jã. Callechlos. 

'rem alto nêlos, todos vl\'os: d. 
Eulilla del NaZ81'eth, d. Diva: Na
zareth, 1::mesto Nazarclh Filho. 
Mal'la Naz81'clh. Zllah Nuareth 
e Julla Nazareth, 

1<'01 uma cerimonia carinhosa e 
tocante a que hontem se realizou 
cm hom'a do annlversarlante cen
tel1a1.'lo, .Sua {amllla e seus ami
gos c antigos companheiros da Al
fandega mandaram , celebrar mis
sa cm acção de sra~as. A todos 
o SI', Va!iCO Nazareth pedia que 
o não senslbillzasscm nmlto, vis
to como a velhice 1IutltO OVOIIÇ'd
da. dizia el1e, não rC:ii~tc á~ lor-. - . . . . .. -teiS eJltucãc.s. - -


