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A Política do Mês
AZEVEDO AMARAL

0 fato mais importante que o cronista político tem a registar

no mês findo, é sem duvido o aparecimento do livro do ministro

Francisco Compôs sobre o Estado Nocionol. A s,gn,f,coçoo po -

«ca que atribuo ó publicoçõo do obro do eminente titular do posto

doJustico nõo preciso mesmo ser justificado por qualquer argu-

mento. 
"Entretanto, 

focalizarei as principais razoes que me levam

a considerar esse livro como vindo marcar uma das etapas do de-

senvolvimento progressivo da nova ordem nacional.

Fm primeiro lugar basta a personalidade do autor para que o

seu volume constitua uma valiosa mensagem de alcance pol.fco

indiscutível. Francisco Campos há uns vinte anos que ocupa no

nosso cenário político a posição de um dos expoentes max.mos do

espírito e da cultura. No ambiente da velha Republica, que nos

seus últimos anos se tornara tão impróprio a todas as atividades

intelectuais, Francisco Campos exerceu o mandato parlamentar,

imprimindo á sua atuação na antiga Câmara um cunho cultural,

que o distinguiu como um dos raros elementos que ainda escapa-

vam ás influências depressivas daquela atmosfera de decadenc.a.

Aoós a revolução de 1930 o jurista e pensador mineiro, que

ainda em plena mocidade já conquistara situação definitiva entre

os nossos maiores valores espirituais, tornou-se o colaborador mais

valioso do Presidente Getulio Vargas em tudo que se relaciona com

a elaboração intelectual, refletida nos atos concretos do poder pu-

blico durante o ultimo decênio. A revolução de 1930, irrompida

da ação instintiva de forças, em grande parte apenas inconsc.en-

temente encaminhadas no sentido de uma obra de renovação na-

cional, foi pobre em elementos capazes de orientá-la com diretri-

res doutrinárias definidas. Uma das poucas exceções e a mais

notável delas foi Francisco Campos.
No meio da agitação em que a maioria dos seus companhei-

ros de jornada revolucionária eram propelidos apenas por forças

emotivas e irracionais, o atual ministro da Justiça tinha a visão

clara do sentido do acontecimento de que fora parte tão consi-
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NOVAS DIRETRIZES

derável e através das suas palavras e dos seus atos, desde os pri-
meiros dias da nova fase de desenvolvimento nacional, vem êle
atuando em obediência a um pensamento lúcido e com um alvo
nitidamente circunscrito.

A organização estatal estabelecida pelo estatuto de 10 de
Novembro representa, como já tenho tido ocasião de acentuar nas
páginas de NOVAS DIRETRIZES, a etapa ulterior do desenvolvi-
mento lógico de uma processo construtivo, cujo élo inicial se inse-
re nas ruinas da primeira República. Entre o episódio de Outubro
de 1930 e a revolução construtora de 10 de Novembro de 1937,
a análise histórica revela um encadeiamento seriado de movimen-
tos progressivos, nos quais se acha indelevelmente marcada a in-
fluência pessoal das aptidões creadoras de estadista do Presidente
Getulio Vargas.

Através de medidas de emergência, de gestos cuja significa-
çâo profunda escapou no momento aos observadores que nâo ti-
nham perspectiva para apreciar-lhes o alcance, seguindo uma tra-
jetória que por ser ás vezes sinuosa nunca se derivou da diretriz
que lhe servia de rumo, o Chefe da Nação, dominando os acon-
tecimentos e aproveitando-os com a habilidade de um mestre na
arte de conduzir homens, trouxe o Brasil do caos do colapso do
regime de 1891 até o terreno sólido, em que lançou os alicerces
da estrutura definitiva do Estado Nacional.

O estudo desse desenvolvimento, que ocupa sete anos da nossa
história, já podia ser feito com o valioso material reunido há dois
anos e que se encontra na coletânea de discursos do Presidente
Getulio Vargas. Realmente "A NOVA POLÍTICA DO BRASIL' re-
presenta a obra básica a que o futuro historiador terá de reportar-
se, ao reconstruir e interpretar o periodo mais decisivo da evolução
da nacionalidade. Entretanto, os discursos do Presidente Getuíio
Vargas constituem apenas o encadeamento documentado da ação
creadora do reformador nacional. Paralelamente a essa documen-
taçâo, em que transparecem as sucessivas expressões do pensa-
mento político que guiava a Nação, tornava-se necessário conca-
tenar elementos de crítica doutrinária, cujo valor interpretativo da
obra do Presidente nâo precisa ser acentuado.
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O "ESTADO NACIONAL" de Francisco Campos vem trazer

aos estudiosos da nossa história recente essa contribuição, impres-

cindivel para o entendimento global e perfeito da crise de mutação

histórica que estamos ainda atravessando, embora já tivéssemos

transposto em 10 de Novembro de 1937 o seu momento decisivo.

Ninguém melhor que o homem de governo e lúcido pensador, que

tem sido a testemunha mais próxima e mais consciente da obra do

Presidente Getulio Vargas, poderia dar-nos o que, em falta de

melhor expressão, chamarei a interpretação doutrinária e filosó-

fica do regime. Para o desempenho dessa função o ministro Fran-

cisco Campos possui, além das credenciais da sua poderosa inteli-

gência e grande cultura, os títulos certamente não menos impor-

tantes, que lhe confere a sinceridade no zelo pela defesa de insti-

tuições, com que se integrou no desenvolvimento lógico da sua

apreciação da realidade nacional e do entendimento esclarecido das
tendências do mundo contemporâneo.

Nâo pretendo comprimir nos limites deste artigo uma aná-

lise crítica do livro de Francisco Camps. Trata-se de uma dessas

obras, que só podem ser devidamente apreciadas pelos que as le-

rem com o intuito de aprender. Acompanhando na série de dis-

cursos e entrevistas reunidos nas páginas do "ESTADO NACIO-

NAL" o pensamento político e sociológico do eminente titular da

pasta da Justiça, o leitor inteligente ficará equipado mentalmente

para compreender o sentido da revolução de 1930 e as razões que
imperativamente impuzeram ao Brasil a forma de organização es-

boçada nos dispositivos da Constituição de 10 de Novembro.

Essa leitura impõe-se a todos os elementos de elite que estão

á altura de acompanhar o pensamento de Francisco Campos, como

meio de aparelhá-los para colaborarem conscientemente na grande
obra de renovação nacional, que se realiza sob a direção firme do
Presidente Getulio Vargas. A leitura da obra que a Editora José

Olympio acaba de publicar, prestando assim um serviço cívico ao
regime, é complemento necessário do estudo dos discursos do Pre-

sidente Getulo Vargas reunidos na "NOVA POLÍTICA DO BRA-

SIL". Sao dois livros que se articulam como partes integrantes de
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uma análise interpretativa do dinamismo e das realizações 3o
Brasil novo.

Mas embora a minha preocupação aqui haja sido apenas fo-
calizar páginas, cuja leitura aconselho a todos os homens cultos
do meu país, não quero deixar de assinalar uma passagem do
livro de Francisco Campos, no capítulo em que êle magistralmente
traça o estilo, o sentido e a significação profunda do Estado Na-
cional. Refiro-me á apresentação do papel do Chefe em uma or-
ganização estatal realistica e humana, como a que o Brasil adotou
com o golpe construtor de 10 de Novembro. Francisco Campos,
em palavras tão felizes pela fôrma que apresentam como pela cia-
reza com que resumem o aspecto fundamental do regime, mostra
que a identificação do Povo e do Estado, característica essencial
e básica da nossa ordem nacional, envolve forçosamente a con-
centração de todo o poder político na pessoa de um chefe, expres-
são corporea e tangível da própria Nação. 0 autor põe em evi-
dencia como, sem essa concentração da autoridade em uma figura
humana, o poder político tende a diluir-se no anonimato, que nos
regimes liberais democráticos tanto se presta ás manobras irres-
ponsáveis dos aproveitadores da maquinaria estatal, para sobre^
porem os seus interesses restritos, subalternos e por vezes incon-
fessáveis ao bem público,

O livro de Francisco Campos, que é um verdadeiro tratado
de doutrinação do regime, veiu ainda fixar a denominação mais
apropriada para a nossa organização estatal. Realmente, Estado
Nacional é de todas as expressões até hoje sugeridas para definir
o regime a que corresponde de modo mais amplo e rigorosamente
verídico a todos os seus aspectos e a todas as suas possibilidades
de desenvolvimento e expansão, em harmonia com a realidade
brasileira.
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ATIVIDADES COMUNISTAS

I

O relatório policial publicado em
Abril não pôde ter surpreendido
aos leitores de NOVAS DIRETR1-
ZES. Há uns dezoito meses que
nestas paginai, temos insistente-
mente denunciado a recrudescên-
cia das atividades comunistas,
chamando principalmente a aten-
ção para as manobras subrepti-
cias, com que os inimigos da or-
dem social procuram agora mas-
carar a sua propaganda, afim de
distrair o público e as autorida-
des dos seus preparativos secre-
tos de sublevação contra o Esta-
do. Entretanto, o relatório poli-
ciai deve ser acolhido com grande
satisfação, sobretudo porque nele
se patentea a eficiência e a orien-
tação inteligente das autoridades
na ação protetora da sociedade
contra os seus inimigos irredu-
tiveis.

Ninguém agora poderá entreter
ilusões sobre as proporções exa-
tas do perigo comunista. Este, se
já não apresenta a gravidade ex-
trema que tinha em 1935, é con-
tudo suficientemente considerável
para impor ao poder público me-
didas repressivas e preventivas de
caráter enérgico e severo. Tanto
mais necessárias são tais provi-
dências, quanto das revelações fei-
tas pela polícia conclue-se que os
agentes comunistas, enquanto não
podem realizar os seus planos san-
guinários por atacado, vão come-
tendo crimes bárbaros e revoltan-
tes. Em outras palavras, além de

constituírem uma ameaça á or-
dem social e ás instituições do
país, os comunistas representam
uma força terrorista, que pode ser,
conforme os caprichos dos seus di-
rigentes, aplicada á eliminação in-
dividual dos que incidirem no des-
prazer dos círculos marxistas.

Felizmente o golpe que a poli-
cia acaba de desfechar na orga-
nização bolchevista desmantelou,
pelo menos temporariamente, a
maquinaria sinistra instalada en-
tre nós pelo comunismo interna-
cional.

Mas seria ilusão perigosa ficar-
mos acreditando não serem im-
prescindiveis medidas permanen-
tes de repressão e vigilância, afim
de impedir a recrudescência do
flagela. E ao lado de providên-
cias, como as que têm sido tão
acertadamente adotadas pelas au-
toridades policiais em relação aos
elementos de ação material comu-
nista, torna-se igualmente neces-
sário pôr em prática outras, des-
tinadas a combater os marxistas
encapotados, que atuam em seto-
res diferentes.

Não basta prender os agentes
de propaganda direta e os orga-
nizadares de atentados e golpes
subversivos. De importância não
muito menor é a repressão da
propaganda comunista que Se faz
insidiosamente, por meio de pu-
blicações aparentemente inócuas
ou pelos múltiplos processos ao
alcance de marxistas, que exer-
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cem funções, incompatíveis com as
suas idéas e com a sua atitude
íntima em relação ao Estado Na-
cional.

Seria conveniente uma vigilan-
cia mais cautelosa sobre certas
publicações periódicas e livros,
cousa que se torna agora mais fá-
cil que nunca, uma vez que está
estabelecido o controle estatal da
imprensa. Não menos necessária
uma investigação destinada a ve-
rificar-se se nos quadros do fun-
cionalismo e no exercicio de fun-
ções de caráter público, como o
jornalismo, não se encontram pes-
soas incompatibilizadas com o re-
gime por tendências ideológicas de
caracter marxista. O antagonismo
entre comunistas e o Estado ficou
agora por tal forma evidenciado,
que não é possível permitir a ne-
nhum simpatizante com o bolche-
vismo, ainda quando não hajam
contra êle acusações definidas de
culpabilidade material, exercer
funções de caracter público direto
ou indireta.

A propósito da repressão do co-
munismo e das suas atividades
anti-sociais, é oportuno focalizar
também certos truques que os boi-
chevistas estão empregando na
sua campanha anti-nacionalista.
Entre tais truques deve ser parti-
cularmente assinalado o emprego
do pacifismo, como disfarce para
uma propaganda subrepticia de
anti-militarismo. Explorando o
sentimentalismo dos que se em-
balam com utopias, os agentes co-
munistas estão insidiosamente
aproveitando os episódios da guer-
ra atual, afim de fazerem disfai>

çadamente uma propaganda, cuja
finalidade transparente é tornar
antipáticos a carreira militar e o
cumprimento dos deveres do sol-
dado. Assim, todas as manifesta-
ções pacifistas precisam ser ob-
servadas e cuidadosamente vigia-
das. Não será tal vês muito difícil
á polícia chegar á descoberta de
que em certas expressões de amor
pela paz e pela fraternidade hu-
mana há apenas o ódio recalcado
do bolchevista contra a ordem so-
ciai e a civilização.

Finalmente há um aspecto da
questão da recrudescência das ati-
vidade comunistas que merece
muita atenção. A descoberta de
crimes terroristas cometidos pelos
bolchevistas mostra imediatamen-
te como sobre eles se faz sentir
esmagadoramente a influência si-
nistra de elementos estrangeiros.
Julgamentos por tribunais secre-
tos e execuções das suas senten-
ças de morte não são cousas que
pertençam ás tradições e hábitos
brasileiros, mesmo dos próprios
criminosos brasileiros. Em tudo
isso está se vendo bem o dedo dos
que se formaram em ambientes
sombrios de opressão, desenvol-
vendo sentimentos peculiares de
crueldade e de frieza e acostuman-
do-se a processos até agora intei-
ramente desconhecidos em nosso
país.

Em tais circunstancias, uma das
medidas que mais logicamente so
impõe, como parte integrante da
defesa nacional contra o bolche-
vismo, ea severa vigilância dos
estrangeiros que entram no país
e dos que já conseguiram aqui in-

I¦A
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filtrar-se. Somente os que desço-
nhecem por completo os antece-
dentes e a situação atual do bio-
chevismo podem entreter alguma
ilusão sobre as associações inti-
mas entre o comunismo revolucio-
nário e terrorista e certos elemen-
tos indesejáveis, que têm entrado
ultimamente no Brasil como refu-
giados. Aliás, a coincidência da
recrudescência das articulações
comunistas, iniciada conforme a
informação policial em 1938, com
a intensificação da entrada dos re-
fugiados da Europa central e
oriental no Brasil, deve dar que
pensar.

O comunismo não surgiu de con-
dições existentes no meio brasilei-
ro. Foi uma peste importada, do

mesmo modo e pelo mesmo pro-
cesso que a nossa tolerância no
passado permitiu fossem introdu-
zidos aqui doentes de moléstias
contagiosas e tarados de todo o
gênero. Uma reação contra essa
imperdoável tolerância sentimental
impõe-se. E se queremos livrar-
nos do perigo comunista, precisa-
mos fechar os nossos portos e
fronteiras aos adeptos e simpati-
zantes daquela doutrina. E mais
que isso, é também necessário
proceder a uma revisão rigorosa
das licenças de residência e até das
naturalizações, graças ás quais
nos últimos dois anos milhares de
marxistas aqui se têm instalado, á
sombra de uma mal compreendi-
da hospitalidade dispensada a re-
fugiados.

ROMANCE DO DR. HARVEY LEITH — A. J. Cronin
— Tradução de Adalgisa Nery — Livraria José

Olympio Editora — Rio
Um novo romance de Cronin, o

consagrado autor de "Cidadela"
livro que foi um dos maiores êxi-
tos editoriais do ano passado, não
pôde deixar de despertar a aten-
ção dos leitores. Com o apareci-
mento há uns tres meses, de "Sob
a luz das estrelas", o nosso pu-
blico pôde constatar como o ro-
mancista inglês conserva a mes-
ma mestria, abordando assuntos
alheios á sua profissão. Hoje, com
o "Romance do dr. Harvey Leith",
editado pela Livraria José Olym-
pio, que já apresentara os outros
volumes, teremos novamente a
história de um médico, mas em

nada semelhante á de "Cidadela".
A ação desenrola-se no ambiente
poético» das Canárias, onde se re-
nem diversos cronistas e no qual
vem ter o dr. Leith, para onde o
trouxe a insistência de um amigo,
que o vira terrivelmente atormen-
tado pelos escrúpulos de um fra-
casso clinico.

Em páginas sedutoras, bafejadas,
;não; raro, por um sopro de mistério,
Cronin apresenta-nos os mais di-
versos exemplos humanos, na tra-
ma de um romance vivo e impres-
sionante. Tradução da poetisa
Adalgisa Nery, está fadado a uona
bela carreira em nosso ambiente.
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A crise da borracna se vagem
J. PIRES DO RIO

Atualmente, apenas se fala na
borracha selvagem, que quasi nada
significa em face do produto das
plantações.

No ano passado, em total de 889
mil toneladas, a borracha selva-
gem representou apenas 18 mil,
das quais 15 mil toneladas eram
de procedência brasileira.

A mesquinha proporção de 2%
representa o papel insignificante
da borracha selvagem no abasteci-
mento mundial. Esse produto, en-
tretanto, teve enorme importan-
cia na primeira década do século
XX. Km 1910, os seringais selva-
gens forneciam 62 mil toneladas,
ao passo que as plantações do Qri-
ente produziam apenas 8 mil. Em
poucos anos inverteram-se os pa-
peis.. A produção das plantações
atingia a 320 mil toneladas em
1920, enquanto a dos seringais sil-
vestres baixava a 40 mil. Depois,
foi o que revelam os algarismos
já escritos, a insignificaneia da
produção selvagem.

O crescimento brusco da tone-
lagem de borracha nas plantações
determinou a queda dos preços e
esta foi a causa da diminuição da
tonelâgem fornecida pelos serin-
gais selvagens. Nada mais simples.

Em 1910, vendia-se a libra de
borracha por $3.00, ouro america-
no; poucos anos depois, em 1921,
desmoronava o preço para $0.12,

doze centavos. Uma queda de 300
para 12 centavos!

Perdia a borracha, no mercado
de Nova York, 96% de seu valor,
no curto espaço de dez anos. Uma
calamidade. Prejuízo enorme para
as plantações do Oriente, prejuízo
que obrigou os ingleses e os holan-
deses, proprietários das planta-
ções de Ceylão, de Málaca, de Su-
matra, de Java, ao acordo do
plano Stevensou, que se tornou
fomoso a partir de 1922 e sem o
qual a catástrofe teria sido maior.
Catástrofe para as plantações,
mais do que para os seringais sei-
vagens, insignificantes na eco-
nomia mundial.

No começo do plano Stevenson,
subiram os preços e, em 1926, ven-
deu-se a borracha a $1.24, quasi
metade do que tinha valido quin-
ze anos antes.

Mas, foi passageira a subida
brusca, que se fez em quatro anos
e se desfez em outros quatro, para
se aviltar ainda mais e chegar a
$0.04, em 1932, ano em que a bor-
racha valeu quasi 1% do que
valera vinte anos antes. Nessa
inaudita variação de preços da
borracha das plantações, a mes-
quinha mercadoria dos seringais
selvagens aproveitava muito raras
oportunidades. A partir de 1914,
justamente nos anos da guerra,
começáara a decadência da bor-
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racha selvagem, que nunca mais
teve qualquer importância depois
de 1920, quando a produção das

plantações aproximava-se de meio
milhão de toneladas para atingir,
em 1934, justamente um milhão,
isto é, quasi oietnta vezes mais do

que a produção mesquinha dos
seringais selvagens.

Entretanto, há quem censure
aos brasileiros a imprevidência
de não terem evitado a crise da
borracha selvagem do Amazonas...

Uma injustiça e um erro. A
grande procura da borracha co-
meçou no fim do; século passado,
quando se desenvolvia apenas a
industria do automóvel e crescia
a produção de petróleo. Por esse
tempo, em 1889, os Estadons Uni-
dos fabricavam 600 automóveis,
nada mais. O petróleo americano
regulava 57 milhões de barris tão
somente. Poucos anos depois, em
1910, os Estados Unidos construi-
am 200.000 automóveis e produ-
ziam 209 milhões de barris de pe-
tróleo.

A produção de borracha selva-
gem não' poderia acompanhar se-
melhante marcha de crescimento.
Si não surgisse a borra-eha das
plantações, a industria de auto-
móveis teria de ser muito mes-
quinha, em vez de ser uma das
maiores industrias modernas. Pen-
sar em abastecer-se tal industria
com o produto dos seringais sei-
vagens seria pura imaginação li-
terária.

Talvez pretendam os que pro-
curam homens responsáveis pela
crise da borracha amazônica dizer
que o Brasil poderia ter realizado

plantações semelhantes ás do Ori-
ente.

Mas, com que capitais e com
que povoamento?

O Brasil meridional é país po-
bre, de capitalização incipiente.
A Amazônia é região deserta., co-
íberta pela selva equatorial, hú-
mida e quente, região de difícil
povoamento, de impossível povoa-
mento rápido.

Ao contrário, no Oriente, há
terras propícias á cultura da ár-
vore id,a borracha, velhas terras
superpovoadas, onde a mão d'obra
é baratissiima.

Por tudo isso, os capitais dos
consumidores de borracha enca-
minliaram-se para as plantações
do Oriente. Tomaram a iniciativa
de maiores plantações os ingleses
e os holandeses, conhecedores do
plantio de áxvores de borracha,
da hevea brasiliensis, desde 1860,
em várias regiões do Oriente.

Os americanos, os alemães, os
franceses fizeram algumas tenta-
tivas na África e na América
Central.

Mas, as plantações inglesas e
holandesas do Oriente venceram
na concorrência e avassalaram o
mercado mundial. Cairaim os ame-
ricanos na dependência completa
dos ingleses e dos holandeses.
Também os alemães caíram.

Entretanto, em artigos da im-
prensa e discursos políticos, apa-
recém criticas só a incapacidade
dos brasileiros...

A estes competiria, dizem os
censores, salvar os seringais sei-
vagens ou fazer grandes planta-
ções na Amazônia, para lhe cooi-
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servar o predomínio que gozou na
primeira década do século...

Nada mais errôneo, mais in-
justo e nem mais ingênuo.

Tudo efeito da falta de estudo
da economia mundial, em sua evo-
lução recente, ao influxo da re-
volução industrial, que tem na
industria do automóvel e na pro-
dução de petróleo o mais interes-
sante aspecto da civilização.

Mas, não nos deixemos acabru-
nhar pelos erros e injustiças dos
nossos censores.

Procuremos cumprir, como te-
mos feito, o dever do Brasil para
o aproveitamento da Amazônia,
região quasi virgem, de mui difícil
desbravamento.

Pecamos aos capitais america-
nos que desenvolvam as planta-
ções da hevea brasiliensis que eles
apenas iniciaram,

Nesse concurso do grande con-
sumidor da borracha vemos o bom
caminho para o interesse de um
país que ainda poderá ser grande
produtor. Obra lenta, mas possi-
vel e provável. Impossível de rea-
lizar-se era o sonho dos censores
da gente brasileira...

N. da D. — Este artigo já se
achava em composição nas ofici-
nas, quando foi publicado o se-
guinte telegrama, que é altamente
interessante, em face das consi-
derações formuladas pelo nosso
ilustre colaborador, dr. Pires do
Rio.

¦M

HENRY FORD TEM NOVOS PLANOS PARA
A BORRACHA DO BRASIL lã

?!

DETROIT, Michigan, 11 (De David
J. Wilkie, da Associated Press) — Um
plano concebido pelo Sr. Henry Ford,
tâo revolucionário como aquele de há 35
anos passados, na industria do automo-
vel barato, está a caminho da reali-
dade, e esse gigantesco plano depende
unicamente das selvas brasileiras. De
acordo com aquilo que o Sr. Henry
Ford, tem planejado, pretende ele con-
seguir uma "fonte independente" de
borracha, para ser utilisada nos seus au-
tomoveis e com a qual êle possa tam-
bém "manobrar", no sentido de afrou-
xar os suprimentos da borracha em bru-
to, do Extremo Oriente.

A borracha comercial está sendo pro-
duzida em duas plantações brasileiras
e está sendo embarcada por água
numa distancia de cerca de 5.620 mi-
lhas.

As plantações, onde foram emprega-
dos 20 milhões de dólares (cerca de
400 mil contos da nossa moeda), foram
feitas no Rio Tapajós, no Amazonas, a
700 milhas do mar.

Para fazer face a sua produção, fo-
ram gastos 6 milhões de dólares, na
construção de uma fábrica capaz de
produzir diariamente oito mil pneumá-
ticos por dia. Essa grande maquinaria
para o fabrico desse material será ins-
talada nesta cidade, na sua maior pro-
priedade.

A produção da borracha, mesmo em
pequena quantidade, foi um verdadeiro
triunfo para os horticultores que conse-
guiram realizar aquilo que tanto de-
sejavam.

As experiências começaram há 13
anos passados, quando o governo bra-
sileiro ofereceu ao Sr. Henry Ford, mais
de 2.000.000 de acres de terreno. As
terras eram quasi todas, selva imensa,
pelo que houve necessidade de serem
limpas afim de que fossem abertas es-
tradas e construídas habitações.

Em virtude da demasiada altitude
dessas terras, e por esse motivo preju-
dicial a plantação e cultivo da borracha,
foram negociadas em 1934, 600.000
acres de terras mais baixas, no Pará.
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Desse total de terras, somente 20.500
acres foram plantados e estão em cul-
tivo. Trabalham nessas terras 1.500
pessoas e a área cultivada aumenta
anualmente em 5.000 acres.

Várias dificuldades têm sido remo-
vidas, no sentido de que tudo possa
marchar na melhor ordem de trabalho
e produção. Assim, para evitar a de-
sarmonia entre os trabalhadores, as ca-
sas foram construídas em grupos mais
próximos uns dos outros. Foi construi-
da uma doca flutuante, em virtude do
Rio Tapajós baixar e aumentar de vo-
iume muitas vezes.

A plantação de mais de 100 pés de
borracha num acre de terra, produziu
uma doença desconhecida nas árvores
de borracha selvagem.

Também foi um problema, a planta-
çâo de outros "produtos" tropicais, tais
como: a "kapok", a "gutta-percha", a
"balata", etc. Essas plantações obede-
ceram simplesmente a um sentido eco-
nômico e especialmente para o melho-
ramento do solo.

Os engenheiros do Sr. Henry Ford
declararam que dentro de 10 anos as
plantações poderão produzir borracha
suficiente para conquistar um impor-
tante lugar no mercado mundial da
borracha. Contudo, eles esperam que
todas essas plantações poderão produ-
zir em 1945 mais do que os 25 milhões
de quilos, de que carece o Sr. Ford
para gastá-las na sua industria, con-
forme sao as suas necessidades anuais.

O Brasil controlou a produção mun-
dial da borracha até 1910, quando a
borracha do Extremo Oriente começou a
aparecer no mercado.

Essa borracha era, nem mais nem
menos do que um "produto" das sêmen-
tes brasileiras, transportadas de contra-
bando para essas localidades, há uns 70
anos passados, por um inglês chamado
Henry Wickman.

Fazendo depois coisa semelhante, o
Sr. Wickman, mereceu ser agraciado
com o título de "cavalheiro". Valeu-lhe
isso, o ter contrabandeado cerca de
20.000 sementes de "hevea", as quais
foram plantadas nos jardins de Kew, em
Londres.

Algum tempo mais tarde, foram

transplantados para o Ceilõo e os Es-
treitos de Settlement, cerca de 3.000
rebentos dessas árvores. Assim a plan-
taçâo continuou nas índias Holandesas.

Autoridades competentes no comer-
cio da borracha, ao discutirem sobre o
futuro da produção da borracha, sâo de
opinião que, quando o Brasil con-
trolou o mercado mundial da borracha,
sendo o seu maior concurrente, as en-
comendas desse produto eram -muito
pequenas, comparativamente, pela ra-
zâo da industria de pneumáticos, estar
ainda em princípios, em virtude do
limitado numero de automóveis fabri-
cados, ao compararmos com aquilo que
atualmente se está produzindo.

Atualmente, só o fabrico de pneumá-
ticos, consome cerca de 80 % da produ-
çâo mundial da borracha. O novo pro-
cesso pelo qual é possível o "fabrico

áa borracha artificial", também nâo im-
porta muito aos grandes comerciantes
do ramo, uma vez que a "Firestone", a
"Good-Year" e outros grandes fabri-
cantes têm as suas plantações próprias,
algumas delas feitas recentemente em
África.

Um fator muito importante para o
mercado da borracha, e que os técnicos
produtores consideram de grande impor-
tancia na presente época, é o "consu-

mo da borracha" nas industrias de
guerra. Muitas "manobras diplomáti-
cas" têm sido concentradas nos negócios
de borracha, para que sejam assegura-
dos fornecimentos desse produto em ca-
so de guerra. O emprego da borracha
em matérias de guerra, ficou demons-
trado, quando na Grande Guerra, um
submarino alemão utilisado também no
transporte de carga, transportou a seu
bordo, dos Estados Unidos, um carrega-
mento de borracha que levou a Alemã-
nha, iludindo o bloqueio britânico.

Os Estados Unidos, consideram a bor-
racha um artigo de primeira necessi-
dade num caso de guerra, e, por isso
mesmo necessitam de assegurar uma
fonte de produção capaz de lhes garan-
tir um suprimento de acordo com as
suas necessidades. Já foi mesmo dis-
cutido o assunto, afim de que sejam
armazenados grandes stocks desse pro-
duto.
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Cred e progresso econômico
0 alcance da iniciativa do governo,

restabelecendo o serviço da divida ex-
terna, nâo foi talvês ainda devi-
damente apreciada pela opinião públi-
ca. Entretanto, as noticias recebidas do
estrangeiro nas ultimas semanas mos-
tram como aquele ato de grande sabe-
doria política foi interpretado pelos cir-
culos financeiros, determinando ime-

r—'

diato efeito sobre as cotações dos
titulos brasileiros. A importância dessa
medida, que de modo algum contradiz,
mas pelo contrário é um complemento
da providência acauteladora dos inte-
resses nacionais, tomada em Novembro
de 1937 no sentido de uma suspensão
temporária do serviço da divida, justi-
fica alguns comentários esclarecedores
de mais um aspecto da situação agora
creada pelo gesto do Presidente da
República.

A primeira cousa que naturalmente
se impõe á consideração, é o exame
das condições em que foi retomado o
pagamento dos juros e amortização dos
nossos empréstimos. O governo conse-
guiu firmar com os portadores dos ti-
tulos brasileiros um acordo, que envol-
Ve modificação substancial do esquema
Oswaldo Aranha, aliviando considera-
velmente para o Tesouro o ônus do ser-
viço da divida.. Por esse resultado a
Nação deve ser certamente reconhecida
ao ministro, Souza Costa, que por longo
tempo veiu desenvolvendo infatigavel
atividade, no sentido de promover um
ajustamento das conveniências finan-
ceiras do país, com os legítimos inte-
resses dos nossos credores externos.

Mas a estes coube também uma par-
te de decisiva relevância na solução
das dificuldades e no preparo do ca-
minho que conduziu ao acordo. Salien-
tando este lado da questão, temos
principalmente em vista mostrar como
são satisfatórias as disposições dos
meios financeiros do exterior em rela-
ção ao Brasil. Facilitando a conclusão
de um acordo pelo qual, mantendo a
sua tradição de cumprimento pontual
das obrigações contraídas, o governo
brasileiro contudo salvaguardou os in-
teresses nacionais por meio de um pio-
no razoável, que não envolve excessivos
sacrifícios para a Nação, os portadores
dos titulos dos nossos empréstimos de-
ram prova de justa apreciação do cré-
dito brasileiro. Nessa atitude reflete-se
inconfundivelmente a boa vontade de
cooperar com o nosso governo na obra
de reconstrução e de expansão da eco-
nomia brasileira, que constitui uma das
finalidades precípuas do Estado Nacio-
nal. Para este ultimo ponto desejamos
chamar a atenção dos nossos leitores.

No modo como os expoentes da fi-
nança bancária estrangeira colabora-
ram na conclusão do acordo sobre a
retomada dos pagamentos da divida
extenra, verifica-se que nenhuma di-
ficuldade séria será encontrada no
desenvolvimento de esforços para atrair
os capitais, cujo afluxo se torna uma

questão vital, em face dos projetos de
expansão econômica e de aproveita-
mento das nossas riquezas naturais.
Esses projetos já em andamento, com
a execução do plano qüinqüenal formu-
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lodo pelo governo, exigem imperativa-

mente a entrada no pais de massas de

capital, em cuja ausência seria impôs-

sivel dar aquele plano o desenvolvi-

mento que se deve esperar.

Estamos, sem duvida, executando o

programa contido no plano qüinqüenal
com os nossos próprios recursos e isto

serve para mostrar que o governo brasi-

leiro está disposto a levar por deante

a obra do desenvolvimento nacional em

quaisquer circunstancias e enfrentando
todos os obstáculos, ainda quando te-

nhamos de contar apenas com os nossos

próprios elementos. Mas as possibili-
dades do enorme potencial econômico

do Brasil sâo incomparavelmente maio-

res que a órbita delimitada pelo pro-

grama qüinqüenal.
Este representa apenas a etapa ini-

ciai, o ponto de partida de um vasto
empreendimento, que se deverá reali-
zar em múltiplas direções. E' para esta
expansão em larga escala da nossa
economia que o afluxo de capitais es-
trangeiros se torna imprescindível. Pre-
cisamos promover a entrada desses ca-

pitais em proporções muito maiores que
as obtidas no passado, mesmo nos pe-
riodos em que mais intenso foi o afluxo
de recursos do exterior.

Semelhantes considerações vêm de-
monstrar quanto é justo o regosijo pela
maneira como foi acolhida a iniciativa
governamental, no sentido do restabe-
lecimento do serviço da divida externa.
O crédito brasileiro já se achava em
franca rehabilitaçâo,, como efeito da
orientação adotada pelo Presidente Ge-
túlio Vargas no setor financeiro e no
estimulo das forças produtoras do país.
Além disso, e como razão ainda mais
decisiva, atuava nos meios financeiros

a tranquilizadora impressão determina-
da pela estabilidade política e pelas
garantias de ordem e de paz interna,

que vieram a ser dadas pelo regime
instituído em 10 de Novembro de 1937.

Mas é evidente que a posição do
nosso crédito melhorou em enormes

proporções, com o recente ato do Pre-
sidente da República, que nâo somen-
te veiu mostrar o desafogo financeiro
do país, como sobretudo a firmeza do
seu propósito em honrar os compromis-
contraídos no estrangeiro. Agora se

pôde dizer que, no tocante ao crédito,
a nossa situação se acha perfeitamente
normalizada. Nada mais nos falta sob
esse ponto de vista para induzir os

capitais estrangeiros a procurarem in-
versões no Brasil.

Mas dada a relevância dessa quês-
tâo e a necessidade sobre a qual nunca
será demasiado insistir do afluxo subs-
tancial daqueles capitais, convém que
a opinião pública seja esclarecida sobre

a parte que lhe cabe desempenhar em

relação a esse assunto. Nâo basta que
nos meios capitalistas do exterior haja

as melhores disposições acerca do nosso

país. E' imprescindivel também que os

capitais prontos a se >encaminhar£rn

para aqui tenham a certeza de encon-
trar, nâo apenas a proteção de um go-
verno justo com que eles já contam,
mas ainda com uma atitude de sim-

patia da opinião pública.
Assim, é necessário que se dissipem

por completo as influências porventura
ainda persistentes das campanhas ine-

ptamente xenófobas dos que,, por
ignorância e incompreensão do verda-
deiro nacionalismo, tentaram formar
correntes de opinião hostis aos capitais
estrangeiros ,que aqui se acham cola-'
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FERNANDO
Al || m\emmmm\\m7kmm\2-m\amlestatística na alta antigüidade silveira

Está fora de qualquer duvida que
os povos mais adiantados, na alta
antigüidade, usavam de processos
que lembram os da estatística
atual quando tinham íque fazer
apreciações sobre grandes massas,
sobre grandes números, ao final,
a respeito das atividades. Não» se
conhecem quais os caminhos uti-
usados, como estabeleciam os qua-
dros ou as tabelas para as perqui-
rições ou, então, de que fôrma
preparavam as previsões de tanto
interesse para os dirigentes e para
os dirigidos. A ignorância do modo
de trabalhar com os grandes) nu-
meros, procurando estabelecer as
relações existentes entre os gru-
pos e os atributos que se estudam,
em determinado momento, não vae
a ponto, entretanto, de se desço-
nhecer que muitas leis foram es-
tabelecidas com bases estatísticas,

borando conosco no progresso do Bra-
sil. Esses capitais, invertidos em em-
presas de «serviços públicos, nas in-
dústrias e na agricultura, estão na
realidade nacionalizados pela sua iden-
tificaçâo com os interesses do paíjs.
Apoiá-los, cercando-os de uma ambi-
ência simpática, além de ser ato de

justiça e simples reconhecimento dp
serviço que nos prestam, é também
imprescindível para a animação dos que
estão dispostos a vir prestar-nos aná-
loga colaboração.

e que muitas deliberações resulta-
ram de estudos da mesma cate-
goria.

A leitura atenta de alguns es-
critores gregos e romanos e o
cqnheeiimento das interpretações
modernas de inscrições remotas
ylriam esclarecer muitos pontos
da história da civilização e mos;-
trar como foram realizadas mo-
dificações faciais; de grande alcan-
ce, naqueles tempos. Assim, é que
ficou demonstrado ter havido le-
vantamento, na China, muitos sé-
culos antes de Cristo, procurando
o conhecimento dos valores eco-
nôlmicos das diferentes regiões.

Já se encontra documentação
mais razoável a respeito da situa-
ção, na Pérsia, em vista das refe-
ríências , feitas pelo historiador
Herodoto, que ainda nos elucida
a respeito do Egito.

No livro "Terpsicore", diferentes
passagens1 trazem as indicações
claras de soluções estatisticas pa-
ra diversos problemas políticos.
No livro "Erato" encontra-se a
resolução de Artafrenes, ordenan-
do a medição das terras de cada
possuidor, afim de que fosse im-
posta a tributação, em relação
ás extensões pertencentes a cada
qual.

O país que mais se adiantou,
nesse periodo, foi, entretanto, in-
discutivelmente, o Egito porquan-
to existem bases suficientes para
afirmação de que as pirâmides e
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outras realizações de grande va-
lor forajn conseguidas por meio de
cálculos estatísticos. E' ainda He-
rodoto que nos esclarece alguns
pontos. No livro ''Euterpe", conta
o escritor de "Halicarnasso" como
Sesostris dividiu as terras do Egi-
to pelos súditos e a tributação
sobre eles recaída. Ai-hda mais),
foram estabelecidas as relações
entre as terras e o sistema de ca-
nais de irrigação sotb a dependên-
cia do Nilo, com todos os efeitos
dai decorrentes, de onde houve
um grande impulso nos conheci-
mentos da geometria. Nesse mes-
mo livro, Herodoto acentua o fa-
to de haver inscrições egípcias,
relatando os gastos proporcionais
entre as turmas de escravos e os
trabalhos realizados. Mais tarde,
no reinado de Amaezis, foi deter-
minado pelo rei que os egípcios
fizessem, anualmente, uma decla-
ração completa de todos os re-

cursos de que dispunham para a
subsistência. Era de tal fôrma ri-
gorosa a lei que as infrações con-
sideradas como originárias de dolo,
eram punidas com a pena de mor-
te. Dai se depreende a importan-
cia em que eram tidos, para o
Estado, os levantamentos ou os
recenseamentos. Já haviam verifi-
cado que a exatidão dos dados
poderiam provir os benefícios ge-
rais para a população como tam-
bem surgiriam deficiências no ca-
so de fraudes ou de falhas nas
indicações.

Em traços gerais, vê-se que,
muito antes de serem estabeleci-
das, na Grécia antiga e em Roma,
as legislações que tiveram, como
base, estatísticas gerais ou par-
ciais, já outros povos, já outras
nações tinham usado dos mesmos
recursos para o engrandecimento
das regiões que ocupavam.
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ISTITUTO MADEIRA DE FREITAS
CLINICA MEDICA GERAL

PHYSIOTHERAPIA — ELECTRICIDADE MEDICA — TRATAMENTO DO

DIABETE
DOENÇAS DA NUTRIÇÃO - ALLERGIAS - RHEUMATISMO
PROF. MADEIRA DE FREITAS

ESPECIALISTA
Consultas das 8 ás 11 e das 13 ás 20 horas, ou com hora

marcada pelo telephone
RUA ÁLVARO ALVIM, 27 — 13.° andar — Sala 132 — Tel. 42-8912
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A mirante A exan dri no
À inauguração do mausoléo do

almirante Alexandrino de Alen-
car, realizada no Cemitério de S.
João Baptista em 18 de Abril, re-
presenta o mínimo das homena-
gens que a Marinha e o Brasil de-
vem á memória de um dos maiores
dos nossos marinheiros. O ecli-
pse em que durante anos se pro-
curou conservar a figura do reor-
ganizador da nossa esquadra pa-
rece ter terminado enfim. A nu-
vem de ódios mesquinhos e des-
peitos subalternos, a que se asso-
ciaram tibiezas e ingratidões, se-
rá forçosamente dissipado pelas
rajadas do vento puro, que vai
limpando a atmosfera moral da
nação.

Alexandrino de Alencar nunca
poderá ser esquecido e certamen-
te não o será nesta época, em que
a nossa gloriosa' Marinha resurge
pela reorganização material dos
seus elementos de ação. E no dia
em que os nossos estaleiros, rea-
lizando o grande programa do
Presidente Getulio Vargas forem
o cenário da construção das nos-
sas futuras belonaves, a Marinha
há de pagar a sua divida para com
o almirante Alexandrino, insere-
vendo o seu nome em uma das
unidades, mais representativas do
nosso poder naval. Seria pueril
estudar a figura de um homem
dotado de personalidade tão opu-
lenta e complexa, sem pretender
encontrar-lhe defeitos e limita-

ções. Mas só não têm restrições
a ser feitas no conjunto da sua
figura moEal os medíocres, que
não apresentam deficiências, por-
que também não têm virtudes.
São esses seres incolores, que o
poeta florentino reputou inimigos
de Deus e desprezíveis ao diabo.

Homens como Alexandrino
ocupam um polo moral diametral-
mente oposto a essas creaturas,
que ainda na frase do poeta não
devem ser objeto de argumento e
consideração. A figura do gran-
de almirante brasileiro, que, quer
queiram ou não os seus detrato-
res, tem honroso lugar conquista-
do na história da nossa Marinha
de Guerra, ocupa posição domi-
nante na fase republicana do nos-
so desenvolvimento naval. O en*
cerramento trágico e prematuro
da brilhante carreira dé Saldanha
da Gama deixou Alexandrino co-
mo expoente máximo da sua
classe.

A fé de oficio, cujas, primeiras
notas foram lançadas no Para-
guai, constitui uni sumário da
história moderna da nossa Mari-
nha, a cujos episódios mais im-
portantes o seu nome se acha in-
dissoluvelmente ligado. Fez parte
da oficialidade da fragata, que
sob o comando de Julio de Noro-
nha levou pela primeira vez por
todos os oceanos em uma viagem
de circumnavegação a bandeira do
Brasil. Oito anos mais tarde, co-
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mo comandante da força naval
desembarcada na madrugada de
15 de Novembro, tornou-se um
dos mais eficientes e decisivos co-
laboradores da proclamação da
República. Ainda naquele momen-
to crítico da história nacional
coube ao então capitão de corveta
Alexandrino de Alencar a melin-
drosa missão de comboiar, no co-
mando do Couraçado Riachuelo, o
navio que levava ao exilio o Im-
perador destronado.

Os acontecimentos dos primei-
ros anos do regime republicano,
que tanto envolveram no seu tur-
bilhão as classes armadas, não
podiam deixar de afetar a carrei-
ra de Alexandrino de Alencar. E
quando circunstancias, cuja com-
plexidade não permitiu até hoje
um julgamento histórico impar-
ciai e definitivo, arrastaram a
maioria da Marinha a uma situa-
ção crítica, Alexandrino obedecen-
do ás injunções da honra e do es-
pirito de classe ficou ao lado dos
seus companheiros. Nesse perio-
do sombrio da vida do Brasil êle
soube contudo honrar a sua farda
por atos de bravura, que a^liás
correspondiam ás primeiras proe-
sas do homem, que como adoles-
cente se batera no Paraguai. En-
tretanto, logo que a normalidade
se restabelece, o brilhante mari-
nheiro volta aos quadros profis-
sionais, trazendo o concurso ines-
timavel da sua capacidade, da sua
inteligência e do seu senso de
disciplina para a defesa do govêr-
no. Republicano desde a moeida-
de, Alexandrino presta ao govêr-
no de Campos Sales grandes ser-

viços de ação vigilante, em um
momento em que pareciam recru-
descer as veleidades da reação

_>

monárquica.
Promovido a contra-almirante

em fins de 1902, é para êle que se
voltam dois meses mais tarde as
atenções de Rio Branco, ao tra-
tar-se da escolha do chefe que
deveria comandar a força naval
incumbida de apoiar a nossa po-
lítica em relação ao Acre. No de-
sempenho dessa missão, em que
deu a medida da sua capacidade
de comando, o almirante Alexan-
drino impressiona por tal forma
com a sua fascinante e magnéti-
ca personalidade o povo do Ama-
zonas, que pouco depois era eleito
senador por aquele Estado. A
passagem de Alexandrino pelo an-
tigo Senado foi rápida, mas dela
se serviu o almirante para prestar
relevantes e decisivos serviços á
causa da defesa naval do Brasil.

Os debates que então se trava-
ram em torno do plano de reorga-
nização da Marinha ,a que o ai-
mirante Júlio de Noronha já dera
principio de execução na presi-
dencia Rodrigues Alves, foram
memoráveis. Neles Alexandrino
revelou a extraordinária aptidão
para compreender problemas na-
vais, que um competente técnico
estrangeiro, o almirante Vogelge-
sang, antigo professor da nossa
Escola Naval de Guerra e depois
chefe da Missão Aonericana, qua-
lificou uma vez, em palestra com
quem escreve estas linhas, como
atingindo nâo raro as raias de po-
sitiva genialidade.
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Alexandrino tornou-se o cam-
peão da idéa vencedora da amplia-
ção do programa originário em
um plano de autêntica moderni-
zação da nossa esquadra, pelaadopção para as unidades capitais
do modelo dos navios de combate
que acabavam de ser introduzidos
na Inglaterra. Logicamente o almi-
rante, que como parlamentar piei-teara aquelas idéas, foi incumbido
da pasta da Marinha na presidên-
cia Penna, que logo em seguida
se iniciava. Como ministro da Ma»
rinha no governo de Affonso Pen-
na e de Nilo Peçanha, Àlexandri-
no preside ao nosso renascimento
naval. Afastado da pasta duran-
te dois anos, a ela é chamado pelo
marechal Hermes e na sua dire-
ção permanece até o fim da pre-
sidencia Wenceslau Braz.

Tem então ocasião de atender
aos problemas delicados da defe-
sa da nossa neutralidade, que
conseguiu salvaguardar eficaz-
mente por meio de adequedas pro-
vidências navais. Depois cabe-lhe

aprestar a divisão, cuja presençana zona do Atlântico já abrangi-
da pela guerra fez com que a
nossa adesão á causa aliada não
se limitasse a mero platonisma di-
plomático. Mais tarde o almiran-
te Alexandrino volta pela tercei-
ra vez á pasta da Marinha em pe-riodo agitado, no qual teria de de-
senvolver grande atividade e lhe
estaria reservada oportunidade
para dar provas da bravura pes-soai, que subsistia a mesma no
chefe septuagenário.

A carreira de Alexandrino de
Alencar está por tal forma iden-
tificada com a Marinha, que es-
quecer a sua brilhante fé de ofi-
cio seria obliterar um capitulo
glorioso da história da nossa fôr-
ça naval. Felizmente a inaugura-
ção do mausoiéo no Cemitério de
S. João Baptista é a prova de quenão será possível varrer da me-
mória da nossa oficialidade naval
as reminiscências daquele vulto,
que foi um dos mais ilustres dos
nossos soldados do mar.
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Comentário Internacional
AZEVEDO AMARAL

Os acontecimentos que no mês de Abril imprimiram á guerra
européa aspectos mais vivos e até certo ponto mesmo sensacionais,
vieram mostrar quanto foram prudentes e sabias as medidas acau-
teladoras de uma rigorosa neutralidade brasileira, adotadas pelo
Presidente Getulio Vargas desde o inicio do conflito. Nâo fossem
aquelas acertadas providenciais e a inflexível vigilância exercida
permanentemente pelo Chefe da Nação, afim de que o Brasil nâo
se desvie da posição equidistante entre as forças internacionais em
choque e certamente teríamos assistido nas ultimas semanas a uma
daquelas crises de histeria, tantas vezes verificadas há um quarto
de século no decurso da outra grande guerra européa.

A confusão deliberadamente provocada por telegramas ten-
denciosos e as manobras visando envolver os acontecimentos que
se desenrolam na Scandinavia em impenetrável nuvem de boatos
e noticias contraditórias, teriam redundado em uma perturbação
indesejável da nossa opinião pública, determinando sobressaltos e
proporcionando ensejos a explorações por parte de interesses alheios
ás conveniências nacionais. Mas a atmosfera calma, que a atitu-
de firme e criteriosa do governo tem creado entre nós em relação
ao que se passa na Europa, poupou-nos os riscos de um afasta-
mento da serenidade, em que os vitais interesses da Nação exigem
se mantenha o povo brasileiro.

Uma análise mais aprofundada dos recentes episódios seria
imprópria,,pois não poderia ser feita sem deslises da posição neu-
trai. Entretanto, dentro dos limites do ponto de vista a que se deve
circunscrever a imprensa dos países felizmente situados fora da
fogueira, é possivel e mesmo necessário proceder a algumas consi-
derações, aliás intimamente associadas á própria questão da neu-
tralidade.

0 aspecto mais interessante e sem dúvida o que maior relê-
vancia apresenta para os neutros na extensão da área da confia-
gração para a Noruega, é exatamente a evidência que os fatos das
ultimas semanas vieram trazer sobre a delicadeza extrema da po-
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siçâo neutral em uma guerra de proporções vastas e de reper-
cussões múltiplas como a atual. Os nossos antecedentes históri-
cos e as condições peculiares do continente americano formaram
na mentalidade dos povos do hemisfério ocidental um conceito de
neutralidade que, aparentemente inatacável sob o ponto de vista
especial em que nos achamos colocados, nem sempre se conforma
entretanto com as realidades da guerra em larga escala.

Foi certamente levando em conta esses problemas melindro-
sos, envolvidos pela neutralidade em uma guerra como esta, que
o Presidente Getulio Vargas insistiu sobre a distinção entre uma
neutralidade passiva e a neutralidade vigilante, que as condições
do momento ditam ao Brasil. A noção de que o neutro, éntrin-
cheirado nos direitos que o afastamento do conflito lhe confere,
fica em situação que basta para protegê-lo de riscos imprevisi-
veis np meio do choque de grandes potenciais, decorre da confusão
entre situações nitidamente diferentes, que se apresentam respecti-
vãmente nos pequenos conflitos internacionais e nas guerras de
vastas proporções. No primeiro caso o neutro acha-se salvaguar-
dado, nâo apenas pelos seus próprios recursos de proteção da sua
soberania, mas sobretudo pela ação conjunta das grandes forças
internacionais alheias á luta. Radicalmente outra é a situação no
caso de uma grande guerra entre potências formidáveis.

Nesta ultima hipótese, que é evidentemente a da guerra atual,
os neutros ficam virtualmente á mercê dos interesses que os beli-
gerantes tenham em respeitar-lhes a inviolabilidade e da maneira
como eles compreendam a defesa das suas conveniências, no que
toca ás suas relações com os Estados nâo incluídos na órbita da
conflagração.

Não há uma doutrino pacifico do neutralidade
r

como se afigura aos que, estabelecendo sempre analogias entre as
relações de direito privado com as que se processam no meio in-
ternacional, parecem convencidos de estarem os chamados direi-
tos dos neutros garantidos por um consenso de opinião jurídica,
de que compartilhem todas as nações. A verdade é infelizmente
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muito diferente. A experiência de todas as guerras e notadamente
a do primeiro grande conflito internacional deste século fornecem
provas altamente instrutivas do caráter precário da imaginária
proteção jurídica dos direitos neutrais. Cada potência encara essa
questão pelo prisma dos seus interesses e modifica mesmo o que
uma ilusão ingênua acreditaria serem princípios definidos, sempre
que as necessidades militares o aconselham.

A este propósito, por exemplo, é interessante e também de
inexcedivel oportunidade examinar a atitude da Inglaterra no to-
cante ao modo de entender as suas obrigações para com os neu-
tros. A análise desse ponto esclarece acontecimentos que se estão
desenrolando e permite também evitar conclusões precipitadas no
julgamento de certas atitudes morais dos beligerantes.

Nâo é razoável assumir uma posição de severa censura de
supostas violações dos direitos dos neutros por parte da Grã-Breta-
nha, atribuindo a esses gestos o caracter violento de infrações gros-
seiras de preceitos jurídicos consagrados. A diplomacia inglesa
jamais aceitou o principio de que na guerra os direitos neutrais
devam primar sobre as duas injunções impostas aos beligerantes
pela necessidade militar. Uma lúcida inteligência política, que lhe
assegurou durante os últimos quatro séculos ascendência univer-
sal, fez com que a Inglaterra sempre encarasse a guerra por um
prisma realistico. O conceito da subordinação dos conflitos arma-
dos ao ritmo de regras jurídicas formuladas durante a paz e rigi-
damente observadas na hora da luta, foi sempre considerado pelosdirigentes da Grã-Bretanha como ilusão ingênua de juristas de
gabinete.

O ponto de vista inglês a esse respeito foi espetacularmente
definido em 1899, na primeira conferência da paz realizada em
Haya, por iniciativa do Tzor Nicoláu II, quando perante aquela
assembléa de diplomatas e jurisconsultos o almirante lord Fisher
declarou, com esplêndida franqueza, que 

"a moderação na guerraera imbecilidade". Que a fórmula do inventor' do moderno
dreadnought não representava apenas um ponto de vista pessoal,mas a atitude oficial britânica, foi demonstrado pelo que ocorreu
durante a guerra de 1914. Aliás, na história das guerras em que
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se envolvera a Inglaterra havia precedentes suficientemente im-
pressionantes para mostrar que, na primeira conferência de Haya,
lord Fisher fora um autêntico expoente do pensamento do seu país.
E para nâo enfastiar os meus leitores com uma longa lista de epi-
sódios, basta aqui lembrar a destruição da esquadra dinamarquesa
no porto de Copenhaguen, em 1807, em plena paz entre a Ingla-
terra e a Dinamarca, operação justificada pelo imperioso motivo
militar de que aquela frota poderia ser utilisada por Napoleâo para
um golpe contra as ilhas britânicas.

Na guerra de 1914 o governo britânico aplicou eficientemen-
te o mesmo critério de subordinação dos chamados direitos e dos
interesses dos neutros ás suas conveniências militares. O bloqueio
mantido durante quatro anos e em cuja execução o absoluto do-
minio do mar então exercido pela esquadra inglesa tornou de efica-
cia quasi completa, foi sustentado por meio da infração perma-
nente de todas as convenções internacionais, que teoricamente re-

giam o assunto. Aquele bloqueio atingiu tanto o litoral dos seus
adversários, como os portos dos neutros que podiam servir de en-
treposto para o contrabando de guerra.

E uma circunstancia altamente interessante pôs em evidência
o modo como a Inglaterra encarava o assunto, deslocando-o para
fora da órbita das considerações jurídicas, para pô-lo no terreno

de um frio realismo, em que só eram levados em conta motivos

políticos e razões militares. A Inglaterra discriminou durante a

guerra de 1914 entre neutros fracos e cuja atitude lhe era indife-

rente e neutros fortes, cuja boa vontade precisava conservar. Os Es-

tados Unidos até o momento de entrarem na guerra tiveram um

tratamento especial, que contrastava berrantemente com a severi-

dade aplicada aos neutros menos importantes. Esta tolerância che-

gou ao ponto de ser permitida a exportação do algodão dos Estados

Unidos para a Alemanha, via Holanda e países scandinavos, nâo

obstante tratar-se de mercadoria que era matéria prima do fabrico

de material bélico essencial. E o governo britânico portou-se com

tanta lealdade nessa questão que, interpelado na Casa dos Co-

muns sobre aquela anomalia do bloqueio, em seu nome, o ministro
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do Comércio declarou haver no caso interesses políticos especiais
que nâo podiam ser desatendidos.

Deante de tais precedentes, seria pueril arguir contra a In-
glaterra, chamando-a a contas por haver agora com operações de
minagem anexado as águas territoriais da Noruega á zona de be-
ligerancia. E' indiscutível que desse modo nâo somente foi viola-
da a soberania norueguesa, como mais que isso aquele país foi
automaticamente despojado da sua posição de neutralidade. Mas
cometendo o que se afigura uma violência aos que insistem em
encarar problemas de guerra, na atitude jurídica que a situação
militar torna insustentável, a Grã-Bretanha obedeceu ás diretrizes
históricas da sua política externa e aos princípios realisitcos, pelos
quais os seus governantes sempre pautaram a ação bélica em todas
as guerras.

Por outro lado querer discutir no plano jurídico a intervenção
militar da Alemanha em regiões, onde a iniciativa inglesa creara
virtualmente uma situação de beligerancia, é igualmente uma in-
genuidade. Tâo absurdo é surpreender-se que as forças do Reich
houvessem penetrado na Noruega, até onde a minagem das águas
territoriais levara a ação naval britânica, como teria sido descabido
extranhar que, em 1914, as tropas francesas e inglesas tivessem
ido ocupar posições no território belga, já invadido pelo exerci-
to alemão.

A única lição que acontecimentos dessa natureza proporcio-
nam, é que a neutralidade só oferece garantias, r\a medida da ca-
pacidade militar do país neutro para assegurar a inviolabilidade da
sua soberania. A guerra não vem propriamente crear situações
anormais, em que a força prepondera esmagadoramente sobre os
direitos, que só têm o apoio nos tratados internacionais e nos co-
jnentários eruditos dos juristas. O que a guerra faz é revelar, com
espetacular clareza, o que na paz se apresenta por fôrma só aces-
sivel aos que penetram na análise das relações internacionais com
maior profundesa e sagacidade.

A força impera permanentemente, dando aos que a possuemo predomino e condenando os fracos á contingência da submissão
inevitável aos imperativos de uma realidade inexorável. Daí a fa-
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lência de todas as tentativas de sistemas internacionais baseados
nos alicerces ilusórios de uma igualdade irrealizável. Só podem ser
iguais os fortes. A soberania, cuja linha de defesa é apenas uma
ordem jurídica que não se apoia na força, só subsiste enquanto a
ela não se contrapõem a vontade de dominio e os interesses de
uma nação mais forte. E a força que assegura a independência
dos povos não é a riqueza nem a cultura, mas pura e simplesmente
a força das armas e o espirito de disciplina e heroísmo, que orga-
niza e transforma em dinamismo combativo os recursos de
uma nação.

COROA FANTASMA — Bertita Harding — Tradução
de Sérgio Milliet — Liv José Olympio Ed. — 1940

Acaba de aparecer em edição da
Livraria José Olympio Editora e
excelente tradução do escritor Ser-
gio Milliet, o livro de Bertita Har-
ding intitulado "Coroa Fantasma".
Livro já vitorioso em todo o mun-
do, teve a sua divulgação amplia-
da pelo cinema, que dele decalcou
os motivos para o film "Juarez",
há pouco premiado entre os me-
lhores films americanos do ano de
1939. Mas, não foi apenas o cine-
ma que consagrou esse livro. A
crítica de todos os países onde tem
sido publicado, tem sido unanime
em afirmar a superioridade desse
trabalho sobretudo o que tem si-
do escrito sobre a aventura do im-
perador Maximiliano da Áustria,

em terras do México, e da sua luta
contra o presidente Jaruez. Todo
o romanesco e o trágico desse dra-
ma histórico, todas as intrigas que
conduziram esse europeu bem in-
tencionado a vir construir um im-
pério no novo mundo, todos os ce-
nários dos dois continentes, onde
nasceu, tomou corpo e morreu es-
sa aventura, estão magnificamente
fixados nas páginas sugestivas e
impressionantes que Bertita Har-
ding escreveu. Com a tradução de
um escritor do nível de Sérgio Mil-
liet, essa nova edição da Livraria
José Olympio Editora, representa
alguma coisa de verdadeiramente
notável em nossa vida literária.
Um magnífico e merecido sucesso.
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PROPAGANDA DO CAFÉ' •

CARLOS
VIANNA

Ao que consta, cuida o Departamen-
to Nacional do Café de estender o
raio de ação dos seus serviços de pro-
paganda, sobretudo no sentido de evi-
denciar a superioridade dos nossos ti-

pos finos sobre os similares de outras

procedências. Pensa-se, até, em voltar
aos ensaios tentados há anos em na-
vios italianos de montar a bordo dos

grandes transatlânticos das principais
linhas que servem ao Brasil a degus-
tação permanente do nosso café a ti-
tulo gratuito.

Excelente idéa, essa de uma pro-
paganda de efeitos tão extensos quão
intensos, oferecendo não só aos mi-
lhares de passageiros em transito cons-
tante, como aos numerosos visitantes
que sobem a bordo em todos os por-
tos de escala, a nossa deliciosa rubiá-
cea, cuidadosamente preparada á ma-
neira brasileira em máquinas, que o
próprio Departamento se incumbirá de
montar, além de fornecer gratuitamen-
te os nossos melhores tipos de café.
Até do adextramento do pessoal no
manejo das máquinas elétricas do mo-
delo adotado se incumbe o novo serviço
de propaganda, que estão organizando.
As equipagens serão também beneflci-
adas, tendo o mesmo direito que os
passageiros a serem servidos gratuita-
mente.

Esse método demonstrativo é dos
mais eficazes, sobretudo quando se tra-
ta de uma bebida como o café, cujo
consumo poderá ter uma amplitude
quasi imprevisível, desde que seja co-
nhecida como um verdadeiro nectar,

que realmente é quando conveniente-
mente preparada com o produto absolu-
tamente puro e dos tipos finos, que
já produzimos numa proporção de cer-
ca de um terço do total exportável.

Si considerarmos que, somente a Eu-
ropa chegando a um consumo per ca-
pita, aproximado do da Bélgica, da
Holanda, da Dinamarca ou dos paises
Escandinavos, poderia absorver uns 60
milhões de sacas anualmente, isto é, o
dobro da atual produção mundial, de-
vemos reconhecer que ao nosso apare-
lho oficial de defesa do café nenhum
dever se impõe de modo mais impera-
tivo do que o de ampliar o mais possi-
vel o raio de ação da sua propaganda,
cuja organização se ressente, ainda, da
tibieza dos tateamentos indecisos e
desordenados de simples ensaios, não
orientados por uma diretriz nitida e
segura, e sem os recursos, meios de
ação, tanto em pessoal como em ma-
terial, indispensáveis a sua eficiência
e natural evolução. Os resultados obti-
dos pela propaganda da prova de chi-
cara, entretanto, têm sido tão anima-
dores que já nos deveriam ter convenci-
do das vantagens do dispêndio que uma
organização completa, não só para fo-
mentar o aumento da capacidade de
consumo dos mercados que já são nos-
sos bons clientes, como, sobretudo,

para levar o nosso precioso produto aos

grandes núcleos de população, como

quasi todos da Ásia, por exemplo, onde
o café é tão "grande desconhecido"
como o próprio Brasil.
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A propósito desse vantajoso método
da demonstração a bordo de navios de
longo curso destinados a intenso trá-
fego de passageiros, posso dar o meu
testemunho da sua eficiência, pois em
1931, após ter conseguido que o nosso
mate fosse incluído no serviço normal
de passageiros de primeira e segunda
classa dos transatlânticos ingleses e
franceses da linha da América do Sul,
fiz uma experiência muito concludente
e animadora nos seus resultados, com-
binando com "Chargeurs Réunis" uma
demonstração na viagem de Dezembro
daquele ano do "Lipari, do Havre a
Buenos Aires, do serviço regular do
mate para os passageiros de terceira
classe. Essa viagem, nesse navio, foi
escolhida peia "Chargeurs" 

porque vinha
para a Argentina, principalmente, uma
leva de algumas centenas de imigrantes
poloneses, e seria interessante verificar
até que ponto esses consumidores ha-
bituais do chá aceitavam o sucedâneo
brasileiro.

ç; Tendo fornecido á Cia. "Chargeurs" o
necessário, tanto em pessoal como em
material, para essa demonstração, em-
barquei também no "Lipari" 

para pre-
sidír pessoalmente a experiência. Ha-
viamos resolvido com a direção da
"Chargeurs", 

para nâo forçar a nota,
servir, em dias alternados, o chá, ha-
bitual e a novidade — mate. No pri-
meiro dia em que pelas 4 horas da
tarde foi servida a ILEX brasileira, o
maitre d'hotel da terceira classe, que
se exprimia bem no idioma polonês, fez
um pequeno speech explicando as ex-
celências alimentares e até terapêuticas
do mate. Com grande espanto nosso,
um polonês, que regressava á Argen-
tina, toma a palavra e pronuncia o

mais entusiástico e ditirambico pane-
girico que se possa tecer sobre a herva-
mate.

Começou o serviço. Exclamações da
aplausos ressoavam de todos os lados.
Todos repetiam as formidáveis doses
das grandes tigelas adotadas na terceira
classe. Parecia que tínhamos chegado
ao auge do mais completo sucesso.
Qual nâo foi, porém, a nossa surpresa,
minha e do pessoal de bordo, quando,
no dia seguinte á hora do chá fomos
despertados pelo vozerio, que num crês-
cendo tumultua rio, nos chegava aos
ouvidos. Corri á terceira classe para
ver o que havia. Os poloneses nâo só
recusavam o costumeiro — chá — que
lhes era oferecido, como reclamavam o
mate que haviam provado na véspera.
Inutilmente, fez-lhes ver o maitre d'ho-
frei ser-lhe impossível transgredir as or-
dens da Cia. além da carência de tempo
para substituir o chá já preparado pe-

ii -ili.
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Io mate reclamado com tanta veemên-

cia. O tumulto aumentou, as tigelas

voavam pelo ar, em sinal de protesto,
e ninguém, nem um único siquer dos

imigrantes, tomou chá.
A partir desse dia o Four ó clock da

terceira classe foi servido exclusivamen-

te com o mate. Para conciliar a dis-

ciplina de bordo, sugeri, o que foi

aceito, que fosse anunciado previamen-
te que haveria chá para quem o pre-
ferisse, mas, jamais, durante o resto do

viagem, apareceu um só freguês que
fosse para o produto indiano.

Decidi-me a escrever estas breves
linhas, para que fique bem evidenciado

quão fecundo é este método que o De-

partamento do Café pensa, novamente,

em adotar nas principais linhas transa-
tlanticas que fazem a rota da América
do Sul, e, eventualmente, até ás do
Norte do Atlântico, ás do Mediterra-
neo e ás do Oriente próximo e remoto,
bem como as japonesas, que já servem
aos nossos portos.

E' uma iniciativa que só merece
louvores e aplausos, pois são indubi-
táveis os resultados a colher, com a
condição, já se vê, de uma fiscalização
constante, fora, completamente, dos
moldes burocráticos, até agora, não se
compreende bem porque, adotados num
serviço de natureza técnica especialis-
sima, como é o da degustação do café,
cujo êxito depende, essencialmente, de
ser bom e bem feito. Sine qua. . .

¦'«

ANTOLOGIA PATRIÓTICA — Organizada pelo sr.
Afonso de Carvalho — Livraria José Olympio Editora

As antologias da língua portu-
guesa até agora aparecidas entre
nós, mesmo as que se limitam ao
registro de trechos de autores
nascidos no Brasil, não se teem
caracterizado pela escolha de tra-
balhos de fundo cívico, que pos-
sam influir, de modo patriótico,
na formação do espírito de seus
jovens leitores.

Preencheu essa sensível lacuna,
agora que o ensino cívico consti-
tue preceito constitucional, a "An-
tologia Patriótica", com que a co-
nhecida Livraria José Olympio,
Editora, do Rio de Janeiro, acaba
de iniciar a publicação de uma
valiosa série de livros didáticos.
Poi seu organizador o sr. major
Afonso de Carvalho, autor de no-

táveis trabalhos literários, de cri-
tica e história, distinto oficial do
nosso Exército, que ocupa o cargo
de oficial de gabinete do sr. Ge-
neral Ministro da Guerra.

Acha-se dividida essa "Antolo-

gia Patriótica" em três grandes
partes: "A Pátria e a Bandeira",
"Grandes vultos do Brasil" e "Pá-
tria gloriosa". Em quasi cem ca-
pítulos, devidos aos mais notáveis
escritores nacionais, figuram com-
posições, poemas, narrativas, etc,
relativas àqueles títulos. O volu-
me, excelentemente impresso, con-
tém 430 páginas e tem a capa
cartonada, por se tratar de livra
destinado essencialmente aos co-
legiais de todo o país.
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Um arquiteto luso-brasileiro
Cada uma das artes reflete com

maior ou menor intensidade aspectos
fundamentais da alma de um povo.
Mas a arquitetura é entre elas a que
constitui o modo de expressão mais in-
confundivel dos traços de caráter e das
linhas essenciais da mentalidade pro-
funda de uma raça. Os estilos arquite-
tônicos nâo somente definiram melhor

que qualquer outra creação do gênio
artístico e temperamento das sucessi-
vas épocas históricas, como neles se

patenteou sempre o que há de perma-
nente e fundamental no psiquismo da
coletividade que os elaborou.

Mas a arquitetura nâo é apenas uma
arte de expressão. Ao lado da função
representativa do espirito da sociedade
que lhe traça as diretrizes artísticas,
ela exerce a mais alta e inconfundi-
vel missão educativa. Sem duvida, em
todas as fôrmas de expressão artística
é sempre possivel reconhecer essa mu-
tua intercessâo do creador de valores
estéticos com o meio donde emerge e
do qual assimila energia, mas sobre

que também atua em retorno, impondo
idéas e imprimindo o sentido das suas
atividades. No caso da arquitetura, po-
rém, o fato assume proporções incom-
paravelmente mais acentuadas que
quando se trata de outras artes.

Os monumentos arquitetônicos, se por
um lado refletem a alma de um povo
e o espirito de uma época, representam
egualmente elementos educativos, por
meio dos quais o pensamento das elites
culturais condensado no gênio creador
do arquiteto infiltra-se nas massas, em

um efeito profundo e irifesistiyel -de

plasmagem do psiquismo popular. Os
sucessivos períodos da história helê-
nica, a época romana, a primitiva fase
medieval e o subsequente ciclo de fio-
rada do espirito da Idade Média, a
Renascença, o século XIX e a moderna
civilização dos Estados Unidos nâo po-
dem ser entendidos, senão á luz das
influências exercidas pelas produções
arquitetônicas de cada uma das fases
assinaladas do desenvolvimento histórico.

Assim, as tendências predominantes
nos mestres da arquitetura em uma
dada época, além do valor decorrente
do reflexo do psiquismo ambiente que
concretizam, apresentam incalculável
relevância sob o ponto de vista da ori-

entaçâo espiritual, intelectual e social

da coletividade. Dai a questão de pri-
macial relevância do caráter eminente-
mente social da arquitetura. Uma so-

ciedade que pode ser tolerante, abrindo

aos artistas que laboram em outros se-
tores campo livre para a expansão do

seu gênio, permitindo-lhes mesmo a !i-

berdade da extravagância, tem por
outro lado imperiosa necessidade de

fiscalizar as atividades do arquiteto.

E' que a ação deste repercute de modo

tâo direto, tâo profundo e tâo irreme-

diavel sobre o espirito coletivo, que se

a sua obra nâo se conformar com o

ritmo do autêntico pensamento nacio-

nal, pôde vir a tornar-se um dos mais

poderosos fatores de desvirtuamento

do sentimento político e dos rumos cul-
turais e até morais de uma nação.
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No caso de paises novos como o

Brasil, onde o problema da «ducaçáo
das massas populares complica-se ex-

traordinariamente com cs dificuldades
inherentes á marcha de um processo
de caldeamento étnico em andamento,
a orientação arquitetônica nao pôde
deixar de ser incluída entre as quês-
toes inscritas na órbita da ação edu-

cativa do Estado. A anarquia na arqui-

tetura seria em um caso como o nosso

um elemento de desordem moral e so-

ciai, cujo alcance poderia ir muito

além do que á primeira vista seria ima-

gihavel.
Foi a este propósito que Ricardo

Severo, um dos espíritos mais brilhan-
tes e profundos aparecidos em Portugal
no século passado, desempenhou um

papei de extraordinária importância na
vida social do Brasil, que febrilmente
vem progredindo e se transformando
durante os cinco ou seis decênios. A
vinda de Ricardo Severo para o nosso

país e a sua fixação em S. Paulo na
ultima década do século XIX foram
acontecimentos felizes, a que a asso-
ciação do ilustre arquiteto português
que acaba de morrer com Ramos de
Azevedo imprimiu caráter verdadeira-
mente providencial.

ExGtamente naquela época a capital
paulista, sob b impulso da inteligente
direção administrativa de Antonio Pra-
do, tornára-se o cenário do moderno
movimento urbanista, que desde então
vem renovando, uma após outra, todas
as velhas cidades do Brasil. 0 magni-
fico empreendimento reformador, em
que palpitava a energia sempre renas-
cida da gente bandeirante, envolvia o
problema vital e delicadíssimo da ori-

entaçâo arquitetônica na modernização
de S. Paulo. Era ali que so iam fundir
os arquétipos para a reconstrução das
nossas cidades. Um mal exemplo pau-
listo viria refíetir-se em monstruosas
aberrações, que se multiplicariam por
toda a terra brasileira, creando com
o caos arquitetônico a quebra perigosa
das nossas tradições na arte de edificar
e mais que isso os efeitos alarmantes do
desequilíbrio espiritual, determinado pe-
Ia parada macabra das fachadas ex-
travantes.

Dois homens evitaram esse desastre.
Um deles foi Ramos de Azevedo, o
maior arquiteto que o Brasil produziu
até hoje. O outro, Ricardo Severo, que
além de ser um mestre da arquitetura,
era um espirito profundamente enrai-
zaco no gênio dG nossa raça e conhe-
ceder como os que mais o têm sido do
história artística de Portugal e do Bra-
sil. A Ricardo Severo devemos o resur-
gimento de fôrmas de estilo indissolu-
velmente associadas á nossa evolução
cultural e social. Foi a atividade in-
teligentemente orientada do colabora-
dor e consultor de Ramos de Azevedo
a força inspiradora das diretrizes, que
tomaram tao felizes os resultados da
renovação urbanista da metrópole pau-
listana.

Esse grande arquiteto luso-brasileiro
fixou-se, portanto, na nossa história
artística, como um dos mais decisivos
fatores de uma obra de grande alcance
nacionai e na qual bem transparece o

esplêndido efeito do espirito de solida-
riedade racial, que é o traço mais in-

confundivei do verdadeiro nacionalismo
brasileiro.
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Banco inter-americano
I I

AQUI NO
• FURTADO

Noticiando a aprovação do pro-
jeto de um banco inter-americano,
informou em fevereiro p. p. a
United Press:

"O Banco é o segundo im-
portante projeto concreto de
cooperação inter - americana,
originado nas reuniões do Co-
mité Econômico, organização
creada na Conferência do Pa-
namá.

O outro projeto foi aprovado
há alguns meses e prevê uma
ação conjunta de estudos fi-
nanceiros para o desenvolvi-
mento de produtos latino ame-
ricanos que não concorram
entre si e que possam ser ven-
didos nos EE. UU.

Esse projeto é conhecido
pelo nome de Plano Davila,
pois foi apresentado pelo| de-
legado chileno Carlos; Davila,
e está intimamente ligado ao
Banco Inter-Americano, por-
quanto este instituto fornece-
rá os fundos para o desenvoü-
vimento da produção de arti-
gos de primeira necessidade".

Onde será a sede do Banco In-
ter-Americano?

Informa ainda a agência tele-
gráfica norte-americana acima re-
ferida: "Fica a cargo do Conselho
de Diretoíres determinar o lugar

em que se estabelecerá o Banco,
embora se mencione que deve ser
nos Estados Unidos".

*

Espera-se que a matriz do Ban-
co seja fixada em Nova-York ou
Washington.

Haverá, porém, filiais ou sucur-
sais em todas as capitais das re-
públicas americanas, ou, pelo me-
nos, das repúblicas americanas
cujos governos forem participan-
tes ou acionistas do Banco.

Quanto a repúblicas americanas
não participantes do Banco Inter-
Americano, pretende-se, talvez, no-
mear, em suas capitais, apenas
correspondentes.

O Canadá, não sendo uma re-
pública nem estado inteiramente
independente, não tbi texpsressa-
mente previsto no projeto.

Há, a propósito, a considerar,
ainda, uma circunstancia; o do-
má-nio eana^dense^ embora isemi-
independente, declarou, esponta-
neamente, guerra á Alemanha
dias depois de 3 de Setembro de
1938, que foi o dia em que Cham-
berlain e Daladier proclamaram
a beligerancia de seus respectivos
países comi as hostes de Hitler; e
o Banco Inter-Americano foi pro-
jetado precisamente para comba-
ter os efeitos deletérios da guer-
ra atual na economia pan-ameri-
cana e, em especial, nos estados

Maio de 1940 31



NOVAS DIRETRIZES

soberanos fio continentp colom-
biano.
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O capital autorizado é de ...
$100.000. OOO00, mas a ratificação
da convenção e a subscrição do
capital, respeitadas as tabelas mi-
nimas de que compuz, no mês
passado e neste mesmo lugar, um
quadro, por quaisquer das 5 na-
ções cujas ações somaram 145 —
serão suficientes para dar inicio
á instalação do Banco.

A convenção a que acima me
refiro é que dará corpo á forma-
ção do Banco, legalizando-lhe o
estatuto orgânico.

Nela, as altas partes contra-
tantes concordarão quanto ao no-
me definitivo do Instituto de cré-
dito inter-americano, quatnto ao
seu escopo exato e quanto aos se-
guintes pontos previstos no plano:

— Os governos sinatários, em
conformidade com as leis
respectivas, concederão* ao
Banco faculdades, direitos;,
privilégios e imunidades pa-
ra se dedicar ás atividades,
transações e operações pre-
vistas no estatuto orgânico;

_ o Banco, seu ativo, as obri-
gações a seu favor, seus bens
móveis e imóveis, inclusive
qualquer propriedade de que
fique depositária, seja ou não
em caráter de custódia, es-
tarão isentos de:
a) requisições e comissão;
b) proibições, restrições, re-
regulamentação e controle de

retirada, transferência ou ex-
portação;
d) regulamentação ou con-
tjrole de câmbios e divisas.

_ si qualquer país acionista,
porém, opuzer embargo á
execução dos direitos de seus
nacionais, de estrangeiros
nele residentes ou de sucur-
sais de estabelecimentos es-
trangeiros nele estabelecidas,
contra o Banco ou contra
propriedades po!r eles confia-
das a este — ficará o Banco
livre de qualquer responsa-
bilidade e intactos todos os
os seus direitos, em tais ca-
sos.

— Quando, em um país parti-
cipante do Banco Inter-Ame-
ricano, existam ou se impoh
nham restrições ou controle
sobre o cambio de sua moeda
em, divisas estrangeiras, o go-
verno respectivo fornecerá,
venderá ou de outra maneira
porá á disposição do institu-
to internacional as divisas
necessárias, inclusive metais
preciosos, em troca da moe-
da nacional do país em quês-
tão e outras disponibilidades
legais (tais como juros de in-
versão de capital).

_ Tais divisas serãoi postas á
disposição do Banco Inter-
Americano na base do trata-
mento mais favorável que es-
se país dispense a qualquer

1 ' governo ou outra entidade,
física ou jurídica, E isso tan-
to em relação á quantidade
quanto a outros fatores.
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— o Banco e o seu ativo, in-
clusivé bens móveis e imó-' veis, estarão sujeitos a em-
foargo ou execução por um
particular somente depois de
ter sido lavrada a sentença
definitiva em juizado do país
ou, ainda, mediante manda-
do ou ordem de juiz após
processo iniciado em tribu-
nal.

— As ações em pagamento, cé-
dulas, bônus e outras obriga-
ções emitidos peloi Banco,
estarão imunes de regula-
mentação de qualquer esipé-
cie, no tocante ao registro,
emissão e venda, ficando en-
tendido, porém, que o Banco
não os emitirá nem os ven-
dera num país copnpartiei-
pante que, em ocasião opor-
tuna, faça objeção a isso na
fôrma prevista nos Estatutos.

*

O regulamento estabelece que
50 % do capital subscrito seja pa-
go de inicio e que o restante 50 %
será chamado, pela Diretoria,
oportunamente.

Haverá um aviso prévio de dois
meses para essa chamada.

Fica, também, estipulado, desde
já, que as importâncias serão pa-
gas em ouro ou em dólares.

E, assim, o projeto dá azo ao
sonho pan-americano em padrão
inter-americano, a unidade mone-
tária a ser adotada pelo Banco em
formação.

Felizmente, o dólar é fracionado
pelo sistema decimal e não á mo-
da inglesa, em que a libra é divi-
dida em 20 schillings e o schilling,
por sua vez, sub-dividido em 0.2
pence ou "dinheiros".

E, a propósito, quando adotará
a América do Norte o sistema de-
cimal para as suas medidas de pe-
so, capa/cidade e lineares?...

ti
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VELHICE PRECOCE
ESGOTAMENTO NERVOSO, NERVOS!DADE. PER-

TURBACÕES DAS GLÂNDULAS ENDÓCRSNAS
ELETROTERAPIA

DR. BALBINO MASCARENHAS
PRÁTICA DOS HOSPITAIS DE VIENA

DAS 4 ÁS 6 HORAS

EDIFÍCIO PORTO ALEGRE, SALA 517 — PHONE 42-7139
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Calma, serenidade, golpe de vista - eis os Piados
essenciais para bem dirigir um automoveI. Q^° »

está com o sistema nervoso alterado, por-se ao volante

de um carro é expor-se a riscos e perigos. Com os

m!* descontrolados não é possível ter perfeita segu-

rança de vista e precisão de movimentos.
• • * • * * • • • • • • •

//..

Se os seus nervos não se acham em condições normais,
antes de tomar a direção do seu carro para um passeio,
uma excursão ou uma viagem, tome um ou dois comprimi-
dos de ADALINA. Esta dar-lhe-á o controle dos nervos e,
com ele, terá o senhor o absoluto controle do seu automóvel.

VWmmmmimVm^^
v & y

o

Co x '¦¦

CALMAttTE DOS NERVOS
SUAVE E M0FEI1S1V0
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üiti8à JOÃO PINHEIRO
A propag?an,da republicana foi

representada por duas correntes
acentuadamente diferenciadas e
cujos respectivos expoentes eram
homens de mentalidades incon-
fundivelmente opostas. De um la-
do estaviam ois elementos que ti-
nham a sua orientação politica
determinada preponderantemente
pelas influências das idéas em cir-
culação por todos os paises oci-
dentais, desde a revolução france-
sa. Em contraste /com essa ala
republicana, em que predomina-
vam vagas preocupações ideológi-
cas, distingue-se desde o inicio do
movimento começado pelo Mani-
festo de Campinas, em 1870, outra
corrente, cujas tendências repu-
blícanas promanavam de uma ati-
tude nitidamente realistica na
apreciação dos problemas (brasi-
leiros.

Os dois grupos dividiram-se em
obediência a razões de ordem eco-
nornica, de modo que os elemen-
tos mais acentuadamente ideoló-
gieos e em menor contacto com a
realidade nacional predominavam
nas províncias de economia mais
atrazada, enquanto o republica-
nismo que poderemos chamar de
prático se desenvolveu principal-
mente nas regiões onde maior era
o progresso econômico. Assim, em
S. Paulo, a idéa republicana as-
sumiu um aspecto) inconfundível-
mente objetivista. A força inspi-
radora dos propagandistas da

..província que ja ocupava a van-
guarda no desenvolvimento da
economia nacional, era mais a
compreensão da imprescindível
necessidade do regime feíderati-
vo, como condição essencial á
libertação das energias econômi-
cas regiomais. Póde-se dizer que
os republicanos de S. Paulo eram
primeiro federalistas e apenas ad-
versários intransigentes do regime
monárquico, porque este inepta-
mente se integrara em um aca-
nhado conceito centralista, incom-
pativel com o progresso do país.

No Rio Grande do Sul, onde
aliás a idéa republicana mais tar-
de veiu a tomar um caráter de
sistematização doutrinária ácen-
tuado, o, republicanismo também
promanava da persistência de um
espirito autonomista, aureolado na
mentalidade das populações gau-
xAias pelas tradições da prolonga-
da luta sustentada com o poder
central na guerra dos Farrapos.
Em outras províncias a hostilida-
de ás instituições imperiais não
apresentava traços tão claramente
definidos, tanto nos seus motivos,
icomo nos seus objetivos. Em Mi-
nas Gerais entretanto o movimen-
to republicano tinha traços bem
significativos das forças que o
haviam originado no passado e o
tinham depois entretido durante
o periodo monárquico, imprimindo
ao liberalismo mineiro um cunho
bem perceptível de radicalismo,

Maio de 1940 35 •ri



^¥T-tJJirT7fW: ' ' ' ¦" F- WSHP-T'*
WBÊÊKÊÊÊB£Èm9mÊmm

- - -". 

" 
¦ 

¦

NOVAS DIRETRIZES

levado pojr vezes até ás raias da
incompatibilidade com a organi-
zação imperial do país. Mas as
qualidades tão notáveis de equili-
brio inherentes ao espirito dos
homens do altiplano fizeram com
que na proivincia montanhesa os
fatores ideológicos do republica-
nismo fossem profundamente in-
fluenciados e modificados por pre-
ocupações realisticas e por uma
compreensão exata da correlação)
entre as fôrmas políticas e os
problemas concretos da vida eco-
nômica e social da Nação.

Poi nesse ambiente caracteriza-
do pela interação harmoniosa de
forças ideológicas e de uma atitu-
de realistica, que surgiu uma das
figuras mais fascinantes que se
destacam no cenário da primeira
República. O interesse inspirado
pela personalidade de João Pi-
nheiro ressalta de mais de um tra-
ço de sua notável personalidade.
O primeiro aspecto a ser assina-
lado, porque nele se encerra umia
proveitosa lição, cuja oportunida-
de não deve ser esquecida, é a eir-
cunstancia de João Pinheiro des-
cender de uma familia que se
viera fixar no Brasil, trazendo
para o progresso do nosso país
uma parcela de contribuição de
energia e de inteligência, com
que raças mediterrâneas têm co-
operado tão decisivamente no en-
grandecimento nacional, durante
os últimos cem anos. Na vida e na
obra do estadista mineiro, que ho-
je focalizamos perante os leitores
de "NOVAS DIRETRIZES", como
um dos vultos representativos da

nacionalidade, temos um dos mais
impressionantes exemplos dos fru-
tos de uma imigração inteligente-
mente controlada, em obediência
aos preceitos racionais da suia ada-
ptação ao meio brasileiro.

Entre os nossos homens públicos
do periodo republicano, nenhum
foi em maior escala expoente da
brasilidade que aquele grande
mojntanhês, cuja inteligência lú-
cida apreendeu com inexcedivel
clareza a natureza essencial dos
problemas mais importantes e
mais urgentes da atualidade bra-
sileira. Nascido na cidade do Ser-
ro, rincão mineiro que ípareice ter
tido a predestinação de ser berço
de brasileiros ilustres, João Pinhei-
ro, desde cedo adestrado intele-
ctualmente pelo contãcto com as
realidades da vida, revelou a ori-
entação fundamental do seu espi-
rito na escolha da primeira car-
reira para que se encaminhou.
Tendo concluído o seu curso se-
cudário, com a demonstração da
brilhante inteligência que possuía
e da [capacidade de estudo com
que a (aproveitava, o j oven jmineiro
matriculou-se antes dos vinte anos
na Escola de Minas de Ouro Pre-
to. Era evidentemente a atração
exercida sôtore aquela inteligência
moça pela fascinação dos proble-
mas fundamentais da nossa eco-
namia, que o induziu a equipar o
seu espirito com cs conhecimen-
tos mais adequados ao trato direto
daqueles assuntos.

Entretanto, o joven aluno da
Escola de Minas provavelmente
sentia também que as suas possi-

fV
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bilidades de ação lhe demarcavam
uima órbita mais am,pla na vida
do seu país. Em 1882 João Pi-
nheiro passava do estudo da en-
genharia de minas, que já fizera
durante tres anos, para cursar a
Faculdade de Direito de S, Paulo,
onde se bacharelou em 1887. Cre-
mos que o triênio pasmado em
Ouro Preto deixou contudo na
mentalidade de João Pinheiro os
alicerces sólidos de uma cultura
positiva, que lhe serviria de ponto
de apoio no prosseguimento da
futura carreira política, tão la-
mentavelmente interrompida peia
morte, quando precisamente nele
depositava o Brasil cie então as
suas maiores esperanças.

S. Paula era naquela época um
dos centros efervescentes dos repu-
folicanistmo. Na atmosfera histórica
da gloriosa faculdade jurídica, a
mocidade acadêmica sentia-se
empolgada pelas esperanças de
uma renovação do Brasil, dentro
das normas de uni regime demo-
erático. João Pinheiro, se é que já
não trazia de Minas a nova fé po-
litica da sua geração, não escapou
ás influências republicanas da fa-
culdade paulista. Desde então in-
tegra-se na propaganda do futuro
regime e mais tarde, depois de ha-
ver tomado parte no Congresso
Republicano reunidos em Ouro Pre-
to, precisamente um ano antes da
proclamação da República, apare-
ce em Janeiro de 1839 dirigindo
uma folha de propaganda, "O Mo-
vimento''.

O valor intelectual do joven
propagandista e os serviços por ele

já prestados á causa republicana
o indicaram , depois de 15 de No-
vembro, como um dos colaborado-
res du primeira administração re-
publicana de Minas Gerais, vindo
ser secretário de Cesario Alvim,
que assumira o governo do Esta-
do. No exercício dessa função, João
Pinheiro revela imediatamente o
sentido das idéas pelas quais pau-
tou sempre toda a sua atividade
política. A ele se deve a organi-
zação de um serviço de estatística
e a idéa de uma exposição agrícola
permanente, que infelizmente não
foi devidamente apreciada e apro-
veitada.

Eleito para a primeira Consti-
tuinte Republicana após seis me-
ses de atividade administrativa,
marcada por tão inequivoicas ma-
nifestações de uma compreensão
inteligente dos nossos problemas
fundamentais, João Pinheiro con-
tinua a atuar no campo político
até 1895, quando passa a desem-
penhar um papel altamente inte-
ressante, como um dos pioneiros
do movimento industrializador,
cujo formidável alcance, somente
agora o Brasil inteiro começa a
avaliar. Retirando-se da política,
foi estabelecer em Caeté uma in-
dustria cerâmica, ainda hoje man-
tida em próspera atividade pelos
dignos herdeiros do seu nome ilus-
tre. A cerâmica de Caeté não foi
apenas um dos monumentos da
idade heróica da nossa industria-
lização. João Pinheiro, cujas ten-
ciências para a cultura já se ha-
viam patenteado no estudo apro-
fundado do direito e no entusias-
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mo com que se tornara um dos
fundadores da faculdade jurídica
mineira, sendo indicado para reger
ali a cadeira de Direito nternacio-
nal, parece ter sentido com a sa-
gacidade do seu espirito percuci-
ente que «chegara a hora do Brasil
aproveitar os seus melhores valo-
res na dbra de utilização do seu
potencial econômico.

Transformado em industrial, o
político e jurista prossegue no seu
empreendimento cívico de promo-
ver o progresso e o engrandeci-
mento da sua pátria. A cerâmica
de Oaeté torna-se o centro de ir-
radiação educativa, através da
qual João Pinheiro exerce um ver-
dadeiro apostolado, concitando os
seus conterrâneos a intensificar e
a racionalizar o trabalho e consti-
tuindo-se um mestre da industria-
lização no Estado montanhês.

Mas a vida acidentada daquele
grande homem não deveria termi-
nar no circulo de atividade indus-
trial a que se consagrara com tan-
ta inteligência, tanta energia e
tanta dedicação civica. Em 1903,
como presidente do Congresso
Agrícola, Industrial e Comercial,
tem a sua grande personalidade
de novo focalizada e não pôde evi-
tar que o Partido Republicano Mi-
neiro o arraste outra vez ao cena-
rio ípolítico, elegendo-o senador
federal em 1904.

O Brasil atravessava então uma
fase das mais importantes e deci-
sivas da sua história. Em torno do
Presidente Rodrigues Alves uma
plêiade de notáveis homens de
governo realizava uma das mais

mais importantes obras adminis-
trativas até hoje registadas na
evolução da nacionalidade. Rio
Branco restaurava o nosso presti-
gio internacional, Oswaldo Cruz
extinguia a febre amarela e sane-
ava o Rio de Janeiro. Lauroí Mui-
ler punha-se á frente de um em-
preendimento, que não só alterava
a fisionomia da nossa capital, co-
mo abria novas perspectivas á
economia nacional. Pereira Passos
convertia a enorme aldeia colo-
nial legada pelos nossos antepas-
sados na Cidade Maravilhosa.
Julio de Noronha fazia renascer
a nossa Marinha de Guerra. Che-
gara a hora dos- homens de ação e
o nome de João Pinheiro impôz-se
para o governo de Minas Gerais,
como uma das expressões do rit-
mo que então dominava a vida do
Brasil.

O programa com que em, 7 de
Setembro de 1906 João! Pinheiro
assumiu a administração do seu
Estado aicoôu por todo o país, co-
mo o prenuncio de uma era de in-
calculavel expansão das ativida-
des nacionais, A linguagem do es-
tadista mineiro não era apenas a
reafirmação das idéas de progres-
so e de renovação, que havia já
quatro anos tinham sido lançadas
pelo Presidente Rodrigues Alves.
João Pinheiro ia mais longe. Alétm
de insistir sobre os problemas que
já estavam focalizados, descorti-
nou ao país perspectivas novas.
Com a coragem de um homem que
tem idéas claras e sente possuir
energias para executá-las, o Pre-
sidente de Minas definiu a função
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econômica do Estado e o papel que
lhe cabe representar na propulsão
das energias creadoras da riqueza.

Coto aquele documento, que é
hoje tão atual coimo há trinta e
quatro anos, João Pinheiro tor-
nou-se o precursor de aconteci-
mentos, que agora apenas come-
çam a ter realização). O instinto
nacional adivinhou que naquele
homem novo e cheio de idéas no-
vas estava predestinado para di-
rigir no supremo governo da Na-
ção a obra do progresso, pela qual

o país inteiro ansiava. A morte
prematura não cortou apenas a
carreira de João Pinheiro, mas
retardou de cerca de quasi trinta
anos a marcha lógica do nosso
desenvolvimento histórico. E hoje,
que as swas idéas e as suas aspira-
ções começam a concretizar-se em
realidades apreciáveis, o Brasil
não pôde esquecer a memória de
um homem, que viveu em uma
atmosfera ideológica adeantada
de um quarto de século do ambi-
ente político do seu tempo.

''';¦¦ '
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A ILHA DO DIABO — As memórias de um fugitivo de
Cayena) — René Beldenoit, prisioneiro n.° 46.635 —

Coleção "O Romance da Vida" — Volume 3.°
Livraria José Olympio Editora

I

''^^^mramA

Tratando das grandes vidas que
foram romances, a Livraria José
Olympio Editora acaba de lançar
mais uma nova e grande coleção:
O Romance da Vida. Ao lado dos
livros que estão anunciados, já
saíram os tres primeiros volumes
desta moderna coleção: A Vida
Trágica de Van Gogh, de Irving
Stone, tradução de Lúcia Miguel
Pereira, A Coroa Fantasma, de
Bertita Harding, tradução de Ser-
gio Milliet, e A Ilha do Diabo (Me-
mórias de um fugitivo de Cayena)
de René Belbenot, numa tradução
impecável de Livio Xavier.

Este ultimo livro é a narrativa
minuciosa da vida no célebre pre-
sidio da Guiana Francesa, de cen-

tenas de prisioneiros, que, segre-
gados da sociedade dos homens,
ali sofrem os maiores horrores
possíveis — é a história dos seus
sofrimentos e dos castigos terri-
veis a que estão expostos.

Conseguindo fugir da ilha do
Diabo, René Belbenoit, detento n.o
46.635, deu então a um editor
americano a sua extranha narra-
tiva, que é um documento huma-
no formidável, escrito durante
quinze anos, como também uma
exquisita reportagem onde as
avciifturas mais? extraordinárilas
se sucedem traçadas com realismo
e com simplicidade de estilo.

A capa da Ilha do Diabo é um
trabalho do artista Raul Brito.
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UM DESAFIO AOS BRASILEIROS
0 BRASIL QUE VAMOS FOTOGRAFAR EM 1940, EXCETUADA A
GRANDEZA TERRITORIAL, APRESENTA FISIONOMIA NÍTIDA-
MENTE DIFERENCIADA DAQUELA QUE SE CONDENSOU NOS

RESULTADOS DO RECENSEAMENTO DE 192.0

II

w

1940 ficará assinalado na his-
toria administrativa do Brasil á
maneira do ano luminoso, no sen-
tido de construtivo. E' que o mais
vasto empreendimento coletivo
ainda ousado na América Latina
deverá ocorrer n0 Brasil em 1940.

Conforme já é do conhecimento
público, o Governo da União vai
realizar, em setembro do corrente
ano, o quinto recenseamento geral
do Brasil. A tarefa continental de
organizar, dirigir e executar a
campanha censitária foi confiada
a um órgão especialmente estru-
turado para esse fim — o Serviço
Nacional de Recenseamento.

Em que consiste um reeensea-
mento?

Recenseamento, definido em lin-
guageim leiga, consiste em nma
enumeração, uma contagem dire-
ta de todas as pessoas que em
determinado dia estejam residindo
no mesmo país.

A mais recente contagem da
população do Brasil foi realizada
no dia 1.° de setembro de 1920.
Toda a massa demográfica que se

BENEDITO SILVA
Diretor da Divisão de Publi-

cidade do S. N. R,

achava residindo ou simplesmen-
te em transito no Brasil foi enu-
merada, isto é, contada, pessoa
por pessoa, naquele dia.

Depois de recolhidos, criticados
e apurados, um por um, os milhões
de questionários em que haviam
sido relacionados por 18.000 re-
•censeadores todos quantos se en-
contravam n0 país, a extinta Dire-
toria Geral de Estatística respon-
deu, afinal, ao famoso estribilho
— "Quantos somos? Dolorosa in-
terrogação!" —. com que havia
inundado o Brasil antes da reali-
zação do censo. A população bra-
sileira, no dia 1 ° de setembro de
1920, totalizava 30.635.605 habi-
tantes. Isso quer dizer que, entre
homens e mulheres, velhos, moços
e crianças, nacionais e estrangei-
ros, 3O.635.605 pessoas residiam
em nosso país, de fato ou de di-
reito, naquela data.

Um intervalo de 20 anos sepa-
rara o censo de Ü920 do de 1940
Dois decênios ordinariamente na-
da significam na existência de
um país adulto ou decadente. No

$
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caso do Brasil, porém, país joveme vigoroso, o periodo compreendi-
do entre 1920 e 1940 se tem cara-
cterizado por uma grande "interi-
sidade histórica", segundo diriam
os jornalistas conspícuos. Em Iin-
guagem menos ambiciosa, pôdedizer-se que a terceira e a quartadécadas do século atual têm sido
decisivas para o Brasil. Profundas
transformações para melhor, mui-
tas delas oriundas de vicissitudes
nacionais, períodos tormentosos
na vida nacional, deram um sen-
tido novo á cultura brasileira.

O Brasil que vamos fotografar
em 1940, excetuada a grandezaterritorial, apresenta uma fisiono-
mia nitidamente diferenciada da-
quela que se condesou nos resul-
dados censitários de 1920. Por
exemplo, em 1920 éramos poucomais de 30.000.000. Quantos se-
remos no dia 1.° de setembro de1940? Esta pergunta sôa nova-
mente como um desafio a todos
os brasileiros. E' que, para formar
o total da população, todos quan-tos vivem no Brasil, serão enume-
rados, -constituindo cada pessoauma unidade demográfica. Ne-

nhum bom brasileiro poderá ficarindiferente a esse desafio. A cau-sa é grande e empolgante demais.Nao é possivel que ela deixe dedespertar e canalizar 0s desejosde ser útil ao Brasil que todos nósalimentamos.
A Você, leitor, cumpre cooperar

praticamente, desde já, quantoantes, com o Serviço Nacional deRecenseamento. Se cada um pres-tar lisa e limpamente, como deve,a cooperação minima que o Brasil'está pedindo a todos, em benefi-cio da campanha censitária, aresposta àquela momentosa per-gunta virá na hora oportuna.
Esteja bem certo de que, cman-do lhe digo '•coopere nos trabalhos

do Recenseamento-', não estouapelando para a sua boa vontade.
Este apelo é dirigido diretamente
a sua inteligência, porque o Re-censeamento é uma empresa deenvergadura nacional, inteiramen-
te dedicada ao bem de nosso país.Fixe, de uma vez por todas, este
ponto: o Recenseamento beneficia
a todos, indistintamente, e não
prejudica a ninguém em par-ticular.

¦-s
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Origem espiritual da descoberta
O BRASIL E' FILHO DA EXPANSÃO DA FE' E DA DEFESA

DA CRISTANDADE
.

Cel. NERY DA FONSECA

Üm século após a morte de Mao-
mé, em 732 a horda mussulimana
já se achava deante de Poitiers,
onde Oarlos Martel lhe infligiu
derrota completa e decisiva.

A África do Norte passara pelo
jugo de diversos conquistadores
que lhe não deixaram marca ni-
tida e perene, assim foi com
os fenicios, cartagineses, bérberes,
romanos, vândalos e bizantinos.
Somente os árabes conseguiram
impôr-lhe a unidade politica e re-
ligiosa pelo pensamento violenta-
mente fundido na matriz modela-
da pelo cameleiro de Meca.

Dera-se em 710 o episódio da
deshonra da filha do Conde Julia-
no, Governador de Septem, pelo
rei Ruderico, ultimo da dinastia
visigótica (3).

A vingança terrível do Conde
não se fez esperar; entregou Sep-
tem (Ceuta) aos árabes, abrindo-
lhes as portas da península (711).

A onda formidável submeteu os
povos ibéricos a ferro e a fogo,
atravessando os Pirinêus já com
o efetivo de 300.000 homens pa-
recia que em breve assolaria a Eu-
ropa, e o faria certamente se não
fosse quebrar-se em frente a Poi-
tiers ante a resistência magnífica
de Carlos Martel.

Durante sete séculos sofreram
os povos peninsulares todas as hu-
milhações e vexames impostos por
um conquistador fanático e brutal.

Foi Portugal o primeiro a ex-
pulsar de seu território o enxerto
exótico que no entanto continua-
va senhor de grande parte do solo
espanhol.

Ceuta desempenhava um papel
estratégico de alta importância,
era o ponto de apoio do flanco
esquerdo dos exércitos do Islam-

Surgidos das profundidades do
deserto, como bandos de gafanho-
tos, (2), as tribus árabes uniam-se,
aglutinavam-se a custa de ferro
e sangue, formando um, masáico
que em breve prep<arou-se para
enfrentar a Europa unido, ombro
a ombro, com seus irmãos os
turcos.

Quando Ocba ibn Nafé, chegou
ás margens do Atlântico, tomou
Alá por testemunha de que havia
atingido a extremidade do mundo,
e que só deixara na retaguarda
crentes e mortos.

Com a tomada de Ceuta pelos
portugueses em 1415, não mais
poderam os mussulmanos ficar a
vontade nos dois estreitos, Gibral-
tar e Dardanelos, enquanto seus
piratas assolavam o Mediterrâneo.
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Continuava Ceuta a representar
o mesmo papel que a Septem do
Império Britânico. Era a praçaforte que barrava qualquer movi-
mento importante da invasão, ao
mesmo tempo que constituía uma
ameaça constante a esquerda mus-
sulímana.

Seu papel era essencialmente
defensivo, e assim devia ter sido
compreendido.

A ofensiva em terra Africana,
exigindo grandes efetivos, estava
fadada ao desastre e assim foi em
Alcacer-Quibir.

Foi por esta razão que o Infante
D. Henrique, apoiado pelas Cortes,
deixou perecer n0 cárcere seu ir-
mão o Infante D. Fernando, em
vez de entregar Ceuta aos mouros
como prêmio do resgate.

Diversos aspectos havia tomado
. o duelo entre a cristandade e o

mundo mussulmano (2). Durante
a Idade Média a luta concretizou-
se na atividade das Cruzadas pelaconquista de Jerusalém e do San-
to Sepulcro; no século XV foi o
derrame no Mediterrâneo orien-
tal; sendo a resistência cristã
quebrada nos Balkans e na Hun-
gria, seguiu-se o pânico na Eu-
ropa.

Foram a Hungria e Santa Sé que
primeiro lançaram o grito de alar-
me ante a grande ameaça.

E' necessário fazer-se uma re-
capitulação sumária dos aconteci-
mentos desenrolados na Europa
antes e depois da queda de Cons-
tantinopla em 1453.

Em 1356 os turcos tomam pé na
Europa, então dividida e mais

tendendo á dispersão do que á
unidade que lhe era indispensa-
vel para vencer o inimigo secular.

Os servios e os búlgaros foram
submetidos em 1389, e em 1396
eram batidos em Nicópolis os
os húngaros e 0s gregos.

Ba jaze I, depois de assolar a
Valáquia, a Sérvia e a Bulgária,
chegou a assediar Constantinopla,'
cidade que foi novamente amea-
cada em 1423 por Amurá H. Ein
1412 os turcos triunfam ainda no
Danúbio contra Sigismundo da
Hungria, indo de vitória em vitó-
ria até á tomada de Constantino-
pia em 1453 (2).

"A agonia do Império Bizantino
era marcada por dois aconteci-
mentos: as disputas religiosas e
o abandono das potências" (2).

Não obstante os esforços da
Santa sé para satisfazer aos ape-
los do Imperador João IV Paleó-
logo (1425-1445) as disputas e o
alheiamento continuaram, até que
Constantino, o ultimo do Paleó-
logos, morre de armas na mão em
defesa de Constatinopla.

Foi entre o ataque a Constanti-
nopla por Amurá II em 1423 e a
queda do império romano do Oci-
dente em 1453, que amadureceu no
cérebro do Infante a idéia da ma-
nofora: atacar o Islam pela reta-
guarda, contornar a África e após-
sar-se de suas fontes de recursos,
abalando-lhe o impulso ofensivo,
com a inquietação de ver o inimi-
go em Ormuz e no mar Vermelho.

Tinha informação precisa dessas
regiões longínquas pelos relatos

!:•
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dos emissários de Prestes João e
dos viajantes ccevos.

Foi nesses trinta anos trágicos
que se cristalizou a concepção for-
midavel do plano das índias.

O Infante D. Pedro, irmão de
D. Henrique, voltava a Portugal
em 1429, tendo passado uns qua-
tro anos na corte do Rei Sigis-
mundo, de onde trazia noções
bem claras do perigo mussulmano.

A ação marítima de D. Henrique
teve portanto lugar na época em
que a ameaça turca se tornava
alarmante.

Manter Ceuta, impedir o avanço
do Xslam pelas alas direita e es-
querda da cristandade ao mestaio
tempo que tentar atacar o inimigo
pela retaguarda, eis a concepção
magnífica desse Infante navega-
dor e eximio general.

, O estado da Europa nessa época
era verdadeiramente lastimável.

Sigismundo, rei da Hungria, co-
roado pelo Papa Eugênio IV, era
o campeão da luta pela expulsão
dos turcos.

Afonso V de Aragão em 1427 re-
cebera proposta de aliança de
Prestes João, celebrizando-se pelo
seu ardor na luta titaiiica; mais
tarde, rei de Nápoles, teve proce-
dimento dúbio. Comprometido nas
lutas territoriais da Itália, opoz-se
várias vezes aos esforços de Eu-
gênio IV e Calixto III nos seus
planos contra a invasão turca.

A Itália do séiculo XV, foi o
maior elemento desagregador das
forças européias contra a ameaça
otomana, não obstante os esfor-

cos de 8 papas, desde Martinho V
até Inocêncio VIII (2).

Lutas mesquinhas, comerciais,
faziam correr sangue entre vene-
zianos e genoveses.

"A diplomacia conciliadora de
Veneza tinha provocado a descon-
fiança; seus pactos repetidos com
a Turquia, eram encarados como
uma traição para cerni a -causa co-
mum, e Veneza seguia tão de per-
to esse caminho que em 1504 fa-
zia um com o Egito e o rei de
Calicut para combater os portu-
gueses nas índias" (2).

Portugal inicia o combate com
a tomada da Ceuta em 1415, e es-
se fato teve tal repercussão no
meio mouro de Granada que a
Espanha os èspülsayá definitiva-
mente da península em 1492.

O desastre de Tanger veio dar
novo alento aos mouros, ficando
Ceuta como o posto avançado- da
defesa peninsular.

Os esforços da Santa Sé vinham
de longe; desde o desastre de Ni-
cópolis, Bonifácio IX (1389-1404)
tentara organizar uma frente uni-
ca das potências.

Martinho V, (1417-1431), pre-
senciava a marcha ameaçadora do
Islam no Oriente, quando em 1422,

.Amurá II, lançou-se contra Cons-
tantinopla auxiliado pela traição
do almirante genovês João Ador-
no, que facilitou o transporte das
tropas da Ásia para a Europa (2).

Afonso de Aragão tecia intrigas
no próprio seio da Igreja, afim de
obter-lhe o apoio para a sua pre-
tenção ao reino de Nápoles. Aliou-
m* *¦

se em 1425 á Florença contra Gé-
nova.
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Sua esquadra devasta Gênova e
a Liguria. Por fim termina obten-
do um acordo com a Santa Sé.

Nesse tempo Veneza estava em
guerra com os turcos, e combatia-
se em Milão, Florença, Veneza e
Gênova.

Martinho V escrevia ao doge de
Veneza após o restabelecimento
da paz entre Veneza, Florença e
Milão:

"Ninguém duvida que a paz tão
necessária á república cristã te-
nha como resultado reprimir a
audácia dos infiéis. Enquanto eles
nos sabiam ocupados na Itália,
não cessavam de infestar os mares
e devastar as ilhas. Os continen-
tes não estavam ao abrigo de suas
depredações" (4).

Na Hungria explodia a luta re-
ligiosa em conseqüência da exe-
cução de João Huss; na Franca

«i

reinava a angustia ante os ataques
de Henrique V da Inglaterra, e por
muito tempo deveria prolongar-
se encarniçada, a luta em seu pró-
prio território,

Foi nessa época que o Infante
dirigiu-se a Martinho V pedindo
para conceder á coroa portuguesa
todas as terras descobertas desde
o Cabo Bojador até as índias. E'
assim que narra João de Barros
segundo Azurara e Santarém (2).

"Sabendo pelos cativos que An-
tão Gonçalves e Nuno Tristão
trouxeram as cousas dos mora-
dores daquelas partes; quiz o In-
fante mandar esta nova ao Pa-
çpa Martinho V... pedindo-lhe...
aprouvesse conceder perpétua doa-
ção á coroa destes reynos, de toda

a terra que se descobrisse por este
nosso mar Oceano d0 Cabo Boja-
dor até as índias inclusive..." (2).

J. Bensaúde friza bem que é a
primeira vez que surge o pedido"usque ad Indos", antes de 1431,
data da morte de Martinho V, vin-
do essa expressão repetida na bula
de Nicolau V, datada de 1454.

Estava lançada a decisão, era
necessário apoiá-la na autoridade
suprema da Igreja, afim de que
a empresa tivesse apoi0 moral e
material, representado este pela
posse das terras descobertas.

Fica bem patente, ante o qua-
dro descrito, que o "Plano das
índias?? não foi o fruto exclusivo
da curiosidade cientifica cu do
lucro material do comércio das es-
peciarias.

Plano tão gigantesco, envolven-
do o engajamento de todos os re-
cursos e energias de um povo, não
podia ser impulsionado por mó-
veis de natureza secundária.

Somente um impulso espiritual
da ordem daquele que ao Infante
se deparou, impulso que fazia vi-
brar a fundo a sua alma de cru-
zado, — poderia levá-lo á con-
cepção de plano tão grandioso.

Sua alma estóica, entregou-se
por completo á execução do pro-
jeto; conservou Ceuta, antes de
entregá-la aos mouros como res-
gate de seu irmão que deixou
morrer no cativeiro, convicto de
que assim agia em defesa da cris-
tandade; não pronunciou uma
palavra em favor de seu irmão o
Infante D. Pedro, que foi batido
e morto em Alfarrobeira em con-

i
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seqüência das intrigas dos Bra-
ganças.

Este tema é antigo; Frei D.
Francisco de São Luiz, o erudito
Cardeal Saraiva, (5), cita um au-
tor "de não vulgar crédito nos
estudos geográficos" como tendo

^ cometido a injustiça de afirmar
que "D. João I, rei de Portugal,
tendo resolvido usar de represálias
contra os mouros... despachou
alguns navios que reconheceram
a costa meridional deste paiz, sem
outro intento mais do que o de
tomar os mouros pela ret aguar-
da" (5).

Julgava o Cardeal Saraiva que a
manobra apontada limitava-se a
contornar a região marroquina. O
autor citado pressentindo o fato
em si, não o apanhou devidamen-
te, atribuindo a D. João I, a con-
cepção.

Foi somente Joaquim Bensaúde
(2) ,pesquisador minucioso e per-
sistente, que conseguiu colher os
elementos para a completa eluci-
dação da gênese e do desenvolvi-
mento do Plano genial.

Irmanaram-se os esforços de
Portugal e da Santa Sé em torno
do magno objetivo; á Bula de
Martinho V sucedeu-se as de Eli-
gênio IV: de 31 de Junho de 1436,
tratando de Ceuta e dos litígios
surgidos entre Portugal e Castela
por causa da posse das Canárias,
o Santo Padre fez vêr a necessi-
dade da harmonia entre esses dois
Países para evitar escândalos na
cristandade (1); — de 8 de Se-
tembro sobre a Cruzada n'Africa
pedida pelo rei D. Duarte, antes da

Expedição de Tanger. Não ofostan-
te, o Papa nessa bula haver exor-
tado todas as potências, impera-
dores, príncipes, barões, etc, a
ajudar Portugal na guerra de ex-
terminio aos infiéis, a retração
geral proporcionou o desastre de
Tanger (1); — de 5 de Janeiro de
1443, pregando u(ma nova cruza-
da |Ibdem).

Nicolão V, (1447-1455) foi in-
cansavel na luta contra os turcos;
foi sob o *seu pontificado que se
deu o desastre da queda de Cons-
tantinopla seguindo-se a ruina do
Império Romano.

A guerra civil assolava a Itália,
Amurá II atirava-se em 1451 sobre
Croja, capital da Albânia, onde
Scandenberg lhe infligia desas-
trosa derrota (2), onde perdeu a
vida. Seu sucessor, Maomé II, pre-
parou o ataque á Constantinopla
que caia nas mãos dos turcos em
29 de Maio de 1453.

"A noticia da tomada de Cons-
tantinopla pelos turcos produziu
nos serrasenos e nos mouros o
efeito duma comoção elétrica. Eis-
tes conceberam o projeto de voltar
á posse de suas antigas conquis-
tas na Espanha. A* voz de seus
marabús, eles se lançaram sobre
Castela com um ímpeto ao qual
nada parecia dever resistir. Eles
apossaram-se de muitas praças e
espalharam por toda parte á de-
vastação, o massacre e o incên-
dio" (4).

"Foi nesse momento de supre-
ma angustia que D. Henrique pro-
pôs-se a deixar Portugal para
acabar seus dias em Ceuta, a for-
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taleza protetora da cristandade no
ocidente" (2).

Manifesta-se a Santa Sé pelas
bulas de Nicolão V:

de 8 de Janeiro de 1450, con-
cedendo a D. Afonso os territórios
descobertos pelo Infante (1);

de 18 de Junho concedendo
a D. Afonso V a faculdade de fa-
zer guerra aos infiéis;

de 8 de Janeiro de 1454, con-
cedendo á coroa os territórios des-
cobertos desde o Cabo Bojador e
Não, por toda a Guiné, até as In-
dias (1).

Nesta Bula são concedidas a
Portugal as terras -que fjkcarem
"para a parte d'além, para a ban-
da daquela região do Sul e para
o Polo Antártico" (6).

Ficava assim a concessão ex-
tendida á América do Sul.

Caltxto m e Pio II, seu sucessor,
foram os Papas do século XV que
mais sacrifícios fizeram pela gran-
de causa.

Calixto então, sacrificou tudo,
até a sua fortuna pessoal; com um
devotamento admirável empenhou
todas as suas energias na luta
contra o Islam.

A situação na Europa continua-
va muito obscura.

Depois da queda de Constanti-
nopla a Santa Sé propôs uma
Cruzada contra os turcos. Toma-
riam parte na empresa D. Afonso
V, que a ela se viria juntar na
Itália, acompanhado de D. Fer-
nando e D. Henrique.

A Cruzada devia passar em Ro- ,
ma e atravessar a Etruria, para o
que Calixto lü havia obtido li-

cença dos florentinos e outros in-
teressados.

Guerras advindas na Itália im-
pediram a execução do projeto, o
que não impediu o rei de Portugal
de enviar 15 navios para se unir
á frota pontificai destinada ao le-
vante, e que voltaram tal a con-
fusão em que se mergulhou a
Itália.

Na Hungria, João Hunyade e o
franciseano João Capistrano, ani-
quilaram tres quartas partes do
exército turco.

A vitória de Belgrado indicava
a urgência da defesa, pelo que
Calixto resolveu apelar para a
Alemanha, a França, Portugal,
Florença, Gênova, Veneza, para o
principe da Macedônia e até para
os etiópes, afim de organizar-se
uma cruzada.

O desinteresse só não foi unani-
me, porque Portugal, ante o des-
caso das potências interessadas,
resolveu seguir os planos de Al-
caçar.

Até o própario Frederico da Ale-
manha não respondeu os apelos
de Calixto.

Na França, Carlos VII, temendo
os ataques dos ingleses, e não po-
dendo desguarnecer seu reino,
proibiu o alistamento de soldados
para a campanha contra os turcos.

Alquebrado por tanta infecidade
e tanto insucesso, Calixto morria
em Agosto de 1458, ano em que os
portugueses, sob a direção de
Afonso V e do Infante obtinham
um grande sucesso na África com
a tomada de Alcaçar.
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As bulas de Calixto III foram as
seguintes:

de 16 de Fevereiro de 1456
creando em Ceuta quatro conven-
tos para quatro ordens militares
destinadas a proteger Ceuta de
uma invasão dos infiéis, perigo
que reputava uma vergonha para
a cristandade (1).

de 13 de Març0 de 1456, con-
cedendo a ordem de Custo, a ju-
risdição espiritual das descobertas
desde os Cabos de Bojador e Não
até as índias (1).

Esta bula mostra a continuidade
da idéia da expansão da fé, que
vem fixada nos textos desde a de
Nicolão V, datada de 8 de Janeiro
de 1454.

Enquanto as outras nações en-
tregavam-se inteiramente ao jogo
desenfreiado das paixões e de in-
teresses subalternos, brilhava na
península a chama da Fé conser-
vada pelo Infante.

Pio n, (1458-1464), anterior-
mente o Cardeal Enéas Sylvius
Piccolomini, sucedeu a Calixto III
em 19 de Agosto de 1458.

O seu ardor pela .causa da cris-
tandade bem cedo revelou-se pela
concepção de uma formidável
Cruzada para enfrentar os turcos.

Aplainou as dificuldades exis-
tentes no Reino de Nápoles, re-
conhecendo a sucessão de Fernan-
do, filho bastardo de Afonso V, e
convocando em Mantua em 1459
uma assembléa de nações cristão.

Compareceram a essa memora-
vel reunião os representantes da
«Alemanha, da Polônia, de Aragão,
da Hungria, da Borgonha, de Bôs-

*

nia, de Nápoles e de todos os prin-
cipados italianos que formaram
um verdadeiro conselho de guerra.
O Embaixador de Felipe de Bor-
gonha emitiu a opinião de que, o
sucesso repetido dos turcos im-
punha a pacificação da cristanda-
de antes do ataque á Turquia. Pio
n, achava que era urgente uma
ação imediata, porque as negocia-
ções para uma tal concórdia dei-
xariam escapar uma ocasião das
mais favoráveis. A Hungria a seu
vêr estava esgotada com uma luta
que já durava 72 anos; se ela fôs-
se esmagada a brecha estaria aber-
ta e os turcos invadiriam facll-
mente a «Alemanha e a Itália.

Recordava o Santo Padre o su-
cedido com os Hunos, os Godos e
os Lombardos, que haviam pene-
trado na Alemanha e na Itália pe-
Ia Hungria (2).

Durante 8 meses trabalhou o
congresso de Mantua sem que se
tomasse uma resolução de acordo
com as circunstancias, até que
Pio II o dissolveu em 1640, procla-
mando a guerra santa contra os
turcos.

Enfrentando a desunião de um
lado e o avanço do inimigo vito-
rioso do outro, Pio II põe-se em
pessoa á frente da cruzada con-
tra os turcos, porém, esgotado pe-
los insucessos, pela fadiga e mo-
léstias, morreu exortando os cris-
tãos a fazerem guerra aos turcos.

Por sua bula de 13 de Outubro
de 1459 concedia indulgências pie-
nas aos religiosos e seculares que
haviam tomado parte na expedi-
ção de Alcaçar, e pela de 2.3 de
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Abril de 1462, tratava du despesa
a fazer com tres «conventos em
Ceuta ou Alcaçar para as ordens
militares de Cristo, de Santiago e
de A,viz (1).

Sob Paulo II, sucessor de Pio II,
e depois da morte de Seandenberg,
o Leão da Albânia, os exércitos dos
turcos tomam Croja.

MJaomé ao saber -da morte de
seu terrível inimigo exclama:

"O que impedirá dora avante de
exterminar os cristãos?" (2),

Xisto IV foi eleito em 1471, ano
em que Maomé anunciava de mo-
do retumbante que iria lançar a
Moldavia quinhentos mil homens.

Bem pôde avaliar-se o nervo-
sismo da Europa Oriental pela
carta do Cardeal Jaques de Pavie
endereçada ao Cardeal de Man-
tua (4).

Em 1477, Maomé atira-se con-
tra a Valáquia, penetra na Car-
niola, na Corintia, na Stiria, em
Salzburgo e no Friúl, fazendo
410.000 caítivos', no ano seguinte
reduz a Albânia; em 1480 ataca a
ilha do Rodes com uma esquadra
de 140 navios, dando um desem-
barque com cem mil homens que
foram derrotados.

Esses insucessos não lhe alque-
braram o animo; meses depois,
com uma frota de 100 velas to-
ma Otranto.

O pânico aumenta, como se pó-
de vêr das palavras de Xisto IV
a respeito da tomada de Otranto
(4 apud 2).

Maomé morreu em 1481 e a ri-
validade de seus dois filhos Ba-

jaze e Zizim fez arrefecer um
pouco a fúria conquistadora,

Deixou Xisto IX tres bulas refe-
rentes ás atividades dos portugue-
ses, todas citadas em Alguns Do-
cumentos da Torre do Tombo.

A ultima, de 21 de Junho de 1481,
é a mais importante por que rati-
fica, transcrevendo, o tratado de
Alcáçovas de 1479, entre Portugal
e Castela pela qual esta ultima se
obriga a não entravar nem con-
riar os portugueses em suas faça-
nhas marítimas (1).

Por esse tratado, "o rei católico
prometeu não se intrometer mais
com as conquistas de Guiné e suas
minas, nem em quaisquer ilhas,
praias, costas, terras descobertas e
por descobrir, achados e por achar,
como as ilhas dos Açores e Cabo
Verde e as que pelo tempo adian-
te forem achadas e adquiridas. E
para que se não entendesse, que
desistia somente da parte d'aquem
de África, e suas ilhas, senão tam-
bem das da parte d'além da Ame-
rica, continua assim, "de tal sorte
que (fora as Canárias) tudo o que
for achado, ou se achar e adqui-
rir d'aquem e d'além no conspe-
cto de Guiné, nos ditos termos, o
achado e descoberto fique aos reis
e principes de Portugal e seus
reinos" (7).

A expressão d'quem e d'além no
conspecto de Guiné (ultra et citra
in conspectu Ghinee) não deixa
a menor duvida de que já ficava
o dominio do Atlântico sul na ju-
risdição portugeusa.

A significação de "conspectu"
confirma esse conceito se compa-
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rarmos o texto do tratado, repe-
tido na Bula, com a passagem de
Cícero: "Cujus propé in conspe-
ctu Aegyptus est" (em cuja frente
quasi se acha o Egito) (7).

Etn frente, no conspecto de Gui-
né, se achava a América.

A harmonia reinante entre a
Santa Sé e Portugal que se tor-
nara o baluarte da defesa e da ex-
pansão da Fé, justificava plena-
mente essas garantias sucessivas
dadas pelote Papas ás descobertas
e conquistas.

Com Inocêncio VIH, (1484-1492)
chega-se á ultima tentativa e tam-
bem ao ultimo revés dos princi-
pes cristãos contra os turcos.

Mantendo os mesmos pontos de
vista de seus antecessores, asse-
<mrando a mesma continuidade
politico-militar firmada por mais
de meio século, Inocêncio VIII,
baixou duas bulas referentes á
grande questão; — a de 18 de Fe-

| vereiro de 1486 concedendo indul-
| gências aos guerreiros que tives-

sem tomado parte nas expedições
da Terra Santa ou na conquista

< da África, e a de 17 de Agosto de
1491, concedendo a D. João II a
Cruzada na África, ao mesmo

-tempo que todas as indulgências
que haviam sido dadas aos reis
católicos para a conquista de Gra-
naQa«

"Os soberbos esforços da Santa
Sé terminam eofti o advento de
Alexandre VI em 1492" (2).

Este Papa inaugurou uma nova
politica de conquistas e de intri-
gas que fazia Francisco Vettori,
embaixador de Florença em Roma,

dizer a Machiavel... "Nous voilá,
mon cher compére, tout ocupes
des Chrétiens et nous ne songeons
nullement au Turc..." (8).

Esquecido de que Portugal nas
horas difíceis sempre esteve ao
lado da Santa Sé, anulou as bulas
anteriores para poder dividir as
regiões das descobertas e conquis-
tas entre Portugal e Castela.

A sua primeira bula fixava o
meridiano demarcador a 100 lé-
guas "de qualquer parte" das ilhas
dos Açores e de Cabo Verde.

E' preciso mergulhar a fundo
na questão para poder perceber-se
o motivo pelo qual Alexandre VI,
a quem não faltava inteligência,
— escolheu essa origem de conta-
gem que nunca foi devidamente
compreendida.

O Vaticano dispôs sempre de
peritos que andavam ao par da
ciência de seu tempo, e não é de
admirar que o Papa tivesse sido
orientado nesse problema que en-
volve uma determinação de longi-
tude, que naquele tempo era re-
solvido principalmente e com mais
aproximação pelas singraduras e
rumos, que em ultima análise re-
dundavam em determinar uma
distancia contada segundo um pa-
ralelo ou a equinocial. Encontra-
se em João de Lisboa (9), refe-
rência a um meridiano, que o au-
tor chama de "meridiano vero",
ao longo do qual a agulha magné-
tica não acusava desvio algum.
Pessoalmente verificou esse gran-
de piloto, que o "meridiano vero",

"honde as agulhas verdadei-
ramente fazem o pollo do
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mundo ártico devide a Ilha de
samta maria a pomta da Ilha
de sã migel que sã nas Ilhas
dos açores e devide a esfera
em-2-partes ygoaes e pasa am-
tre as ylhas de cubo verde porcima da Ilha de sã Vicente \..

Nessa época, procurava-se re-
solver o problema da determina-
ção das longitudes pela variação
da declinação da agulha magnéti-
ca, e por essa razão o "meridiano
vero" era tomado como meridiano
fundamental, ou de origem.

Aqui reside o motivo pelo qualnas bulas alexandrinas aparece a
distancia, que outra cousa não é
sen^o a longitude do meridiano
demarcador, tomada a partir de
uma linha que passasse "por qual-
quer parte das ilhas dos Açores e
Cabo Verde, (qualibet insularam).

Naquela época a "isogna" de
declinação zero confundia-se (sen-
sivelmente, já se vê) com o meri-
diano "vero" de João de Lisboa
que dividia 0 globo terrestre em
duas partes iguais.

A noção de meridiano, tal coíüio
a temos atualmente era familiar
aos pilotos, cosmógrafos e cartó-
grafos do século VI; eles não ti-
nham ainda métodos segures para
a determinação da longitude.

Qualquer das bulas alexandri-
nas, limitando as zonas privativas
de Portugal e Castela por meridia-
nos, deixavam a cada uma das
partes metade do globo terrestre.
E' isto que se deduz da lógica dos
fatos e o que foi levado ao Tratado
de Toírdesilas.

Tudo o que ficava para o Orien-
te do meridiano demarcador per-tencia a Portugal e o que ficava
para o Ocidente a Castela.

Onde deveriam terminar essas
zonas de concessão?

Claro está que n0 mesmo meri-
diano nos antipodas, ficando ca-
da parte com 18u° de longitude.

Assim tem sido entendido pelosautores mais abalisados, a princi-
piar por Lupercio L. Argensola
(11), ou DAinville (10) donde
destacamos... -'car se pape ayant
partagé Ia circonference de Ia ter-
re en deux portions, de 180 degrés
de longitude chacune, entre les
róis de Castille et de Portugal..."

Os textos em favor dessa opinião
expendida em Fronteiras do Setor
Sul, abundam, principalmente no
tocajnte á questão das Molucas,
podendo ler-se em "Alguns Do-
cumentos da Torre do Tombo" os
apontamentos que o Duque de
Brangança mandou a D. João III.

O golpe concebido pelo Infante
D. Henrique, pacientemente pre-
parado por D. João II, só foi des-
fechado em cheio por D. Manoel
em 1498, com a chegada de Vasco
da Gama a Calicut. Enquanto
Portugal preparava "a vitória mais
fecunda tía história, a Europa
dormia, mergulahada em lutas
mesquinhas" (2).

Com a segunda viagem á índia,
em 1500, (Pedro Alvares Cabral)
as forças se engajam. Ao primeiro
sinal de hostilidede dc "Samorim",
a cidade de Calicut foi incendiada.
Dois anos depois Vasco da Gama
impunha a expulsão de 5000 fami-
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lias mouras residentes em Cali-
cut, e ante a recusa do "Samorim"
ccímeça o bombardeio da cidade
(2). Duarte Pacheco cobre-se de
glória em terra e mar. As frotas
árabes do Mar Vermelho são apri-
sionadas e aniquiladas. Há o pa-
nico na retaguarda do Islam, e
foi então que o Egito, Veneza e o
rei de Calicut fizeram um pacto
contra os portugueses. A fonte de
recursos, o opulento mercado que
enriquecia o mundo mussulrnano,
ia desde então contornar a África
nas frotas de Portugal.

Seguem-se a tomada de Ormuz
por Afonso* de Albuquerque em
1507, a de Gôa em 1510 e a de
Malaca em 1511.

Com a tomada de Adem em 1513
ficava Portugal de posse desse
ponto estratégico que domina a
navegação do Mar Vermelho.

Foi em 1514. depois do desmo-
ronamento da potência do Islam
no Oriente, que D. Manuel enviou
a Roma a célebre Embaixada que
maravilhou a Europa (2).

Examinando-se as atividades
dos portugueses na direção . do
Ocidente, — "no conspecto de
Guiné,?, — encontra-se o primeiro
traço autêntico na concessão da-
da a Fernão Teles em 1474, das
Ilhas não povoadas que fossem
descobertas nessas paragens, am-
pliada em 1475 para as Ilhas ha-
bitadas ou não, compreendendo a
Ilha das Sete Cidades.

Em 1486 nova concessão foi fei-
ta a Fernão de Ulmo e Afonso Es-
treito, agora porém, concernente

á Ilha ou Continente das Sete Ci-
dades.

Os textos destas concessões en-
coníram-se em -'Alguns Documen-
tos da Torre do Tombo".

D. João II e D. Manuel guarda-
vam o mais rigoroso sigilo a res-
peito de tudo que se referia a des-
cobertas maritimas, dai a falta
desconcertante de documentas a
respeito das explorações do Oci-
dente.

Felizmente alguns ficaram em
citações, como o mapa de Pero
Vaz Bisagudo referido na carta de
Mestre João a D. Manuel, escrita
de Porto Seguro em 1.° de Maio
de 1500 (1).

Inteiramente entregues á solu-
ção do problema das índias Orien-
tais, os Soberanos portugueses,
senhores da realidade geográfica,
deixavam as' explorações do Oci-
dente á .cargo de empresas parti-
culares cujas atividades foram ve-
ladas com grande rigor.

A concessão de Ulmo, referindo-
se á Ilha ou Continente das Sete
Cidades, já demonstra um grande
avanço a respeito da de Fernão
Teles, — é o próprio plano de Co-
lombo marcado do cunho realista,
sem a miragem das índias com o
encurtamento da distancia entre
Lisboa e Cipango.

Quando Colombo apresentou seu
plano a D. João II, este, pelos seus
navegadores já sabia da existência
de ilhas ou continente para além
"no. conspecto de Guiné".

Depois da descoberta de Colom-
bo, o Papa Alexandre VI resolveu
limitar as atividades portuguesas
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com o célebre meridiano de demar-
cação.

De acordo com as indicações que
possuía, D. João II conduziu pa-
cientemente as negociações que
foram terminar com 0 Tratado de
Tordesilas.

A frota de Cabral, que partia
para as índias com a missão de
implantar o terror n0 próprio co-
ração* do Islam, levou instruções
para fazer explorações na região
onde devia passar o meridiano de
Tordesilas, e isso deveria ser exe-
cutado ainda em segredo, porque
era um reconhecimento de fron-
teira.

Pelas cartas do Almirantado in-
glês pôde verificar-se que nos me-
ses de Abril e Maio, nos quais
Cabral contava navegar em de-
manda do Cabo da Bôa Esperança,
não há nessa rota calmaria algu-
rna a evitar.

Isto é um ponto já perfeitamen-
te esclarecido, mas que vale a
pena recordar.

Chegado com a Frota a Porto
Seguro, Mestre João, depois de fa-
zer observações para a determi-
nação da latitude, e estudar o re-
gimento do Polo Sul, escreveu ao
Soberano a célebre carta (1), onde
diz que se o Rei quizer saber a
terra onde se acha a expedição,
mande vir o mapa de Pedro Vaz
Bisagudo.

Por conveniências políticas D.
João fez ao mundo a comunicação
da descoberta por acaso.

Ficou suficientemente demons-
trado que a Descoberta fez parteintegrante da atividade portugue-
sa desenrolada durante quasi todo
um século de esforços gigantescos
para a expansão da Fé católica e
defesa da Cristandade ameaçada
pelos turcos.

Coroando uma luta sem tréguas,
surgiu o Brasil ao toque estridente
dos clarins da Vitória, como bar-
reira gigantesca ás atividades dos
bárbaros pelo Ocidente.

(1) Alguns Documentos da Tor-
re do Tombo.

(2) Joaquim Bensaúde, Lacimès
et surprisjes díe 1'Histoire cites
Decouvertes Maritimes.

(3) René de Segonzac La lé-
genãe de Ftórinda Ia Byzaníine.

(4) Darras et Bareille, Histoire
de 1'Église.

(5) Cardeal Saraiva, Obs. Com-
pleías.

(6) Melo Morais, Chorografia
Histórica do Brasil.

(7) Santos Saraiva, Noviss1mo
Dicionário Latino-Portuguez

(8) L. Gauthler-Vignal, Machi-
vel.

(9) João de Lisboa, Livro de
Marinharia.

(10) D'Anville, Mesure conje-
jectural de Ia Terre...

(11) Lupercio L. D'Argensola,
Histoire de Ia Conquéte des Isles
Moluques •..

M
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Serviço Naciona
Para realizar o Censo Industrial,

o Serviço Nacional de Recensea-
mento colhe, em todo o Pais, por
intermédio de milhares de Agen-
tes Recenseadores, as informações
isoladas de que necessita. Uima vez
colhidas, essas informações pas-
sam através de uma série de pro-
cessos técnicos de crítica, apura-
ção, verificação e tabulação, con-
densando-se, finalmente, em dados
estatísticos. Durante essa elabo-
ração, as informações referentes
a não importa que estabelecimen-
to se diluem no conjunto geral,
fundindo-se em grandes totais e
tornando-se absolutamente Mudas
em tudo quanto diz respeito á
identidade do estabelecimento e de
seu proprietário.

Cada síntese numérica assim
obtida, é um conhecimento esta-
tístico exato e preciso, isto é, uni

de Recenseamento
guia admirável para os industriais
empreendedores, inteligentes e
progressistas, que se preocupam
em "Conhecer" a situação geral
dos negócios. Realizado o Censo
Industrial, o Serviço Nacional de
Recenseamento devolve imediata-
mente á Indústria, altamente va-
lorizadas, em totais comparativos,
todas as informações isoladas que
recebe dos industriais durante a
fase de coleta. Cada conhecimento
estatístico elaborado para a In-
dústria representa, pois, uma con-
densação extremamente penosa de
milhares e, ás vezes, de milhões
de informes isolados, que a inicia-
tiva particular nunca poderia co-
lher e apurar por conta própria.

Isso prova que o Serviço Nacio-
nal de Recenseamento dá á In-
dústria incomparavelmente mais
do que pede.

BIOGRAFIA DO EMBRIÃO — Margaret Shea Gilbert — Coleção"A Ciência de Hoje" — Livraria José Olympio Editora
Indo ao encontro da grande

curiosidade cultural que domina
atualmente o publico brasileiro a
Livraria José Olympio Editora
acaba de publicar na sua nova
coleção "A Ciência de Hoje", a
esplêndida obra de Margaret Shea
Gilbert, "Biografia do Embrião",
que obteve o prêmio de 1.000 dó-
lares, destinado por uma casa
editora dos Estados Unidos, ao
melhor livro de divulgação cien-
tifica.

O termo romance aqui deve ser
tomado, porém no sentido do in-

teresse e do pitoresco da narra-
tiva cientifica e nunca de fanta-
sia. Trata-se de um livro de pnra
ciência, onde o leitor sem fadiga,
livre dos obstáculos da termino-
logia técnica, pôde penetrar num
terreno verdadeiramente miste-
rioso. Até hoje não se teve nada
em lingua estrangeira e muito
menos em português parecido
com esse livro que o dr. F. Vitor
Rodrigues concienciosamente tra-
duziu e há de ser recebido coim
grande curiosidade pelo nosso pu-
blico.
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E finsmo proríssionai e ourocracia freireb Cel. AUGUSTO

Dia a dia cresce de um modo
espantoso o funcionalismo público,
que é , afinal, o sonho dourado
da mocidade brasileira; dia a dia,
portanto, se avolumam os encar-
gos severos da Nação para com ots
seus servidores.

Cream-se novos departamentos
de administração pública, fundam--
se institutos disto e daquilo e pa-
ralelamente surgem novos cargos
para contentar a onda avassala-
dera dos pretendentes a emprego.

Enquanto isso se dá no domínio
da burocracia, as forças vivas da
Nação, que deveriam ser racional
e sistematicamente exploradas, lu-
tam com a mingua de braço e,
quiçá, com a de técnicos compe-
tentes.

Mesmo os imigrantes que nos
procuram, espontaneamente ou
não, e que deveriam em bôa razão
ser aproveitados na lavoura e na
industria, permanecem na cidade,
exercendo suas atividades no co-
mercio ambulante e, muitos de-
les, á caça de contratos nas repar-
tições públicas.

A lavoura, para onde o governo
deveria encaminhar a mocidade
brasileira, dando-lhe a instrução
profissional que requer hoje o
trato econômico da terra, continua
;a ser feita no Brasil por processos
rotineiros e retrógrados.

Levada em linha de conta a fer-
tilidade do solo brasileiro, não se
explica que um grande numero de

produtos, de fácil e rendosa expio-
ração, tenham no cômputo de
nossa balança comercial um indi-
ce de exportação irrisório.

Para só citar um cereal, basta o
caso do milho, que dá em todas
as cidades do Brasil, de norte a
sul, de leste a oeste, com um ren-
dimento mais do que compensa-
dor.

Entretanto, os processos, por
demais empíricos, que, regra ge-
ral, empregamos em seu cultivo,
a falta de transportes rápidos e
baratos, de limpeza sistemática
do grão, extinguindo os parasitas
que o destróem, a sua falta de pa-
dronização, tudo isso contribuo
para que o nosso produto seja
posto á margem, dando os com-.
pradores preferência ao similar
argentino, que satisfaz todas as
exigências do aquisidor.

Dai decorre um prejuízo não pe-
queno para o nosso país, o que
impressionou de tal modo o Chefe
da Nação, que, em uma das suas
viagens a S. Pauloi, num discurso
proferido em Campinas, chamou
a atenção dos nossos lavradores
para o caso, mostrando-lhes a ci-
fra de exportação do milho na
Argentina, orçando por perto de
800 mil contos. Acrescentou que
isso era desaire para nós, tra-
tando-se de um cereal que encon-
tra nas terras de nosso país meip
mais que propicio para seu desen-
volvimento.
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Si

Fez-se em seguida a esta oração
patriótica do Chefe da Nação um
movimento de reação contra o
marasmo dos nossos plantadores
e as providências tomadas pelo
governo, no sentido de fornecer
máquinas apropriadas a essa la-
voura e de orientar o agricultor
na exploração metódica do terre-
no, deram em resultado um nota-
vel incremento na produção, que
cresceu em proporções aprecia-
veis.

Ainda estamos muito longe das
nossas possibilidades neste parti-
cular, mas os resultados obtidos
demonstram que, nesse como em
outros assuntos, só nos falta ori-
entação segura e prática.

A terra, convenientemente ex-
piorada abre-se em frutos rendo-
sos para os que a tratam com ca-
rinho, indo com adubos apropria-
dos em auxilio das suas energias
já cangadas por muitos anos de
produção.

Esse exemplo é citado apenas
para mostrar ser esse o caminho
a seguir pelo governo, em relação
á lavoura e á industria.

Precisamos crear técnicos capa-
zes de resolver praticamente to-
dos os problemas que se lhe depa-
rem, guiando os agricultores com
seus conselhos e sua experiência
e ensinando-lhes a tirar da terra
o máximo que ela pôde dar, sem
aliás esgotar-se.

Li, há tempos, numa revista
americana, a narrativa de uma
prova prática que o governo d,e

Texas quiz dar aos imigrantes que
se localizam em suas terras.

Numa área, de dimensões regu-
lares, e dividida em duas secções,
o governa fez plantar o mesmo
produto, sendo que num caso a
semente era selecionada, bem ex-
purgada e lançada á terra por
processos técnicos, coberta por
uma camada de certa espessura
de terra e convenientemente re-
gada. No outro caso a semente foi
lançada á Ia diabíe, não se obser-
vou se a camada de terra que a
revestiu tinha a espessura cqn-
veniente, deixando-se de lado os
outros cuidados que acompanha-
ram a primeira semeadura. O re-
sultado foi que, enquanto no pri-
meiro caso o produto se apresentou
exuberante e rico de seivas, no
segundo definhou, mostrando-se
raquítico e numa produção por
hectare muito inferior ao outro.

A demonstração do valor da té-
cnica foi insofismável.

Felizmente há, nos últimos atos
do governo, em relação ao ensino
profissional no Brasil um critério
seguro de orientação, que, nos pa-
rece, será o passo decisivo para a
solução de muitos dos nossos pro-
blemas agrícolas e industriais.

E se houver persistência nas so-
luçoes já tomadas, breve sairemos
da situação ridícula em que nos
achamos, deixando de produzir,
em confronto com nações de mui-
to menor população que a nossa,
um total verdadeiramente insi-
gnificante e vergonhoso.
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soror M anorirUn^ ^ pr°Pósit0 do 3' centenUl IOI ia de seu nascimento: 1640-1940)
II

Recebi a sua carta datada de 8 de
fevereiro, quinta-feira após o carnaval,
a qual confirmou a previsâo-sketch dó
samba de Haroldo Lobo:

Hoje nâo!
Só na quinta-feira
— Só na quinta-feira —
E' que eu posso falar com você;
E, assim mesmo,
Só depois das oito e meia
E olhe lá!. ..
Porque ainda posso me esquecer!...

Registro com prazer que você se nâo
esqueceu.. .

E com saibo das atividades momis-
tas, diz-me você, para me desconcertar:"Sua 

primeira carta sobre a infeliz Sô-
ror Mariana esteve supimpa!... Que-
ro, peço a você, que continue me es-
crevendo sobre a heroina, 'do drama
vivido sob as pregas do hábito de Sâo
Francisco pela autora das "Cartas de
Amor". Aprecio a história daquela
monja, imensamente. E desejo-a repe-
tida. Faz-me bem ao espirito, consola-
me em meus momentos de angustia.
A sua missiva incolor nâo me fez
chorar, nâo me trouxe depressão, antes
agradou-me... E me deu a sensação
da própria vida — a intensa dramatici-
dade em que vivemos todos os dias sob
a capa do sorriso social ou do indife-
rentismo convencional. . ."

Bem sei que a minha carta de 4 do
fluente nada teve de balacubaco, como
diz. . .

ja o

Foi, talvez, algo batatolina!. ..
Mas é do homem tornar-se sensível

a palavras amáveis proferidas pelo sexo
oposto, a atos de generosidade, a ex-
pressões de bondade, tão próprias do
coração feminino.

A ilusão é tudo na vida.
A vida é a própria ilusão -

disse certo filósofo.
E a própria verdade núa e crua, que

ela é sinâo "maya" ou ilusão, por isso
que é sentida por um instrumento fa-
lho como o homem, segundo o pensa-
mento profundo de Rabindranath Ta-
gore, expresso em discussão amistosa
com o grande sábio ex-alemâo, Alberto
Einstein?

Que direi, pois, eu, um pobre mortal,
um simples "homem de barro", em fa-
ce de tâo altas expressões da sabedoria
da vida?

Si fosse julgar verdadeiras as pala-
vras da sua carta, faria a você a in-
justiça de que fosse incapaz de expres-
soes generosas, de gestos amáveis e
benévolos. . .

Mas sei que foi gentil para comigo,
minha caríssima amiguinha.

Esforçar-me-ei, em retribuição, por
o ser para com você.

Foi em 1669, quando Mariana da
Costa Alcoforado deveria ter apenas 29
anos de idade, que apareceu a primei-
ro edição das "Cartas de Amor".

Onde?
Em Paris.
Em que língua?
Em francês.

*.

¦
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A Irmã ainda estava viva, a consu-

mir-se, enferma e alquebrada em seu

hábito cinzento, no Convento da Con-

ceiçâo, na Beja.

E Chamilly vivia igualmente, mas

longe da monja, em França — ansioso

por galgar, rapidamente, a escada da

carreira militar que abraçara e em que

se sobresaíra tão denodadamente.

O editor da primeira edição das
"cartas" foi Claude Barbin.

Esclarecia ele, na edição inicial, que

as missivas editadas eram autênticas,

embora traduzidas, e que haviam sido

dirigidas a um moço militar da aristo-

cracia francesa, que servira nas guer-
ras de Portugal.

Conta o Conde de Sabugosa, a quem

devo a maior parte dos dados contidos

nesta minha correspondência acerca do

caso Chamilly-Sôror Mariana, que, an-

tes mesmo de serem impressas em fo-

lheto por Mr. Babin, as cartas da freira

portuguesa andaram de mão em mão,
"como era uso nos salões onde as Ca-

thos e as Madelons escutavam, langui-

damente, os requebros amaneirados dos

Ma sea ri lies".
Constituíram um sucesso retumban-

te, inédito, sem precedentes.
"Alvoroçaram", escreve, ainda, o

Conde português, 
"todas as almas sen-

timentais, despertaram curiosidade e
interesse naquele mundo frivolo, todo
ocupado em discussões de casuistico
sutil; causaram uma verdadeira tem-

pestade nas províncias que compunham
a "Carie du Tendre".

E, continuando, observa o autor de
"Gente D'Algo"# que a obscura religio-
sa lusitana, escrevendo "com mão le-
bril as frases que borbulhavam do seu

coração combalido, enquanto dos olhos

negros rebentavam lágrimas", chegou,
inconciente e intencionalmente, a revo-
lucionar o sentimentalismo mundano da
época, revelando, a todas as almas fe-
mininas, uma nova modalidade de
amar e expressões literárias inéditas

da paixão.
As "cartas" 

publicadas eram cinco e
não traziam o nome do destinatário,

nem as saudações iniciais, comuns em

qualquer correspondência, nem o fecho
com a assinatura da missivista.

Apenas, no corpo de uma ou outra,

a alusão, entre monólogos e solilóquios,
da autora a si própria, á sua condição
de desgraçada, de infeliz.

Assim, na primeira missiva, no oi-

tavo parágrafo, encontramos a reprodu-

cão do nome "Mariana".
m3

Em sua famosa tradução, Dom José

AvAaria de Souza Botelho, Morgado de

Mateus, que, diga-se de passagem, ó

homenageado na terra onde você nasceu

Mariana, assim traduz esse parágrafo,
ariana, assim traduz esse parágrafo,

que eu tomei a liberdade de afeiçoar

ao modo geral brasileiro de escrever;

a t. /.'Milhares de vêses por dia en-

véo a você meus suspiros, que pro-
curam você por roda a parte em

vão e, em paga de tantas inquie-

tações minhas, só me trazem um

aviso, por demais sincero, da mi-

nha má Sorte, a qual, por cruel-

dade, não consente que eu me

console, e me repete a cada ins-

tante: "Cesse! Cesse, ó Mariana
infeliz, de se consumir, inutilmen-
te e de procurar um amante que
você jamais tornará a ver; que
atravessou os mares para fugir de

você; que vive em França, entre-
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gue a seus gozos, e que nem um
só momento pensa nas máguas
que você sofre por causa dele;
que dispensa tais manifestações
violentas de paixão e nem sabe,
siquer, agradecê-las!..."

Também, no final da quarta carta
aparece o nome de ''Mariana" de
novo:

"Um oficial francês teve a ca-
ridade de passar tres horas, ou
mais, comigo, falando-me de vo-
cê; disse-me, também, que a paz
da França estava feita.

Si assim é, não poderia você
vir ver-me e me levar consigo
daqui para lá?... Mas, talvez,
não mereça tamanha felicidade
Você fará aquilo que lhe parecer
melhor!. . .

O meu amor já agora não de~
pende do modo como você me
tratar. . .

Desde que você partiu, não te-
nho tido um só momento de saúde
e não sinto alivio sinão quando
repito o seu nome mil vezes no
dia.

Algumas religiosas que conhe-
cem o estado deplorável a que
você me reduziu, falam-me a seu
respeito, freqüentemente.

Saio o menos possivel da minha
cela, em que você esteve tantas
e tantas vezes, e ali contempla
o seu retrato, que me é mil vezes
mais caro do que a própria vida.

Dele aufiro algum prazer, mas
a este sucede uma dolorosa tris
feza, quando reflito que não mais
tornarei, talvez, a ver você...'

Por que fatalidade será que
nunca mais possa ver você?

Será que você me abandonou
para sempre?

Estou desesperada.
A sua pobre Mariana não pôde

mais.
Desfalece acabando esta carta.
Adeus! Adeus!
Tenha compaixão de mim!"

O editor francês, visto que a freira era
desconhecida, ignorada, perdida lá nas
celas do Convento da Beja, no Aientejo,
em Portugal recem-restaurado da do-
minaçâo espanhola, achou que o nome
de Mariana serviria para dar autentici-
dade ás cartas, mas pouco atenção iria
despertar, além disto, na Franca.

Nâo haveria, nestas circunstancias,
mal algum em deixar ficar frases como
"pauvre Mariane", "Mariane malheu-
reuse", no corpo da correspondência ga-
lante que iria publicar.

Necessário, absolutamente necessário
era que o nome de um pobre gaulês,
de um promissor oficial do exército
expedicionário francês, permanecesse
oculto.

Nada de afirmação pública, de do-
cumentos abertos á todo o mundo, ates-
tando qualquer relação entre as cartas
da freira portuguesa e o notável Conde
de Chamilly.

Por isso, Cíaude Barbin suprimiu o
nome do destinatário e apagou qual-
quer traço de assinatura ou de endereço.

E para atirar poeira no solhos dos lei-
tores, disse, em letras de fôrma, que as
cartas, conforme apareciam na primeira
edição por ele lançada ao público ávido
de amorosidade e escândalo, constituíam
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uma tradução, simples trasladaçõo pa-
ra o idioma de Richelieu.

Moliére exclamaria:
— Eh bien! Nous nous verrons, seul

a seul, ches Barbin. . .
Como vê, minha cara amiguinha, vai

esta bem longa e o assunto oferece
farto pano para as mangas. . .

Depois, ainda estamos com as fadi-

gas do carnaval, dos cordões, do corso,
dos bailes e da gritaria. . .

Pararei, pois, aqui, prometendo es-
crever-lhe algo mais na próxima quin-
ta-feira. . .

Saudades

do
adr. e am.° certo

Homem de Berro
Rio, 10-2-1940.

NOTA : — Pergunta-me certo lei-
tor porque é que cito tantos sambas
carnavalescos em crônica destinada o
celebrar o tri-centenário da Irmã da
Beja e me diz que estão eles fora dd
moda, além de afear a prosa. Devo
responder, primeiramente, que esta cor-
respondendo, que se poderia designar
de "produto do Carnaval", não foi des-
tinada, inicialmente, para o público.
Em segundo lugar, nascida na véspera
do triduo famoso, nâo podia ela dis-
pensar os ecos dos sambas e das mar-
chinhas que se cantavam lá fora. De-
pois, gosto, francamente, da música
popular brasileira e do abundante foi-
clore dos morros e das camadas baixas
(melhor: populares) da cidade; foi-

clore que vem á tona em enxurrada
uns meses antes da chegada do Rei Mo-
mo. Para representar, para expressar,
fielmente, aquele modo de sentir de
certas camadas do povo carioca, a le-

tra tem que ser também, em minha
desautorizada maneira de ver, popular
e, por vezes com sintaxe errada. Tra-
ta-se de dar á letra, a expressão, a côr
ambiental — Ia couleur locale. E' o
que se dá com os versos de numerosas
tangos e blues, gramaticalmente erra-
dos, mas perfeitos como expressão do
bairro ou da comunidade, de que quiz
o autor dar flagrantes. . . Cada idio-
ma, por si só — disse-o um lente da
Universidade de Bombain, o Rev. E.
Blatter, S. J., ao relatar, favoravelmen-
te, o projeto da introdução, nela, do
ensino da língua portuguesa — abre
novas perspectivas para exprimir os
sentimentos humanos. O que o eminen-
te feSlow da Universidade disse de ca-
da idioma podia-se extender a cada
linguajar, a cada dialeto, ressalvada a
restrição de que uns dialetos sâo mais
grosseiros que outros. Nâo há duvido
de que o modo de falar e de cantar de
um povo, de um bairro, de uma co-
munidade, traça o temperamento, o
sentimentalismo respectivos. Certos tan-
gos darão logo a idéa de conhecida rua

portenha — a rua Pedro Mendoza. . .
Alguns foxes, charlestons e black- bot-
tons nos farão logo evocar o Harlen. . .

Demais, quando cito um samba ou
u'a marchinha, penso que o leitor, ao
envez de os ler simplesmente, deveria
cantar de si para si, no surdina. . . Em
seu belo curso de conferências sobre a
"Edade Média, a Cavalaria e as Cru-
zadas", Ivan Lins, que, no dizer feliz
de Afranio Peixoto, "fez do seu talento
e de sua sabedoria divulgação educa-
tiva para as massas", citou, a propósito
de Sâo Bernardo, o famoso Abade de
Claraval, o glorioso romancista da "Lau-

ra". Medeiros e Albuquerque, ateu im-
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ANUÁRIO DE ESTATÍSTICA MUNDIAL — RaulBopp e José Jobim -eO BRASIL NA ECONOMIA
MUNDIAL — José Jobim — Distribuição da

Livraria José Olympio Editora
Acabam de sair mais dois vo-

lumes da excelente coleção de di-
vulgação econômica e comercial
dos cônsules Raul Bopp e José Jo-
bim. O Anuário é 0 primeiro anu-
ário de estatística mundial que
aparece em português. Organizado
em colaboração pelos dois ilustres
intelectuais e representantes con-
sulares do Brasil, constitue um
repositório de todas as informa-
ções úteis sobre 0 assunto, com um
grande numero de quadros pre-
cedidos de interessantes observa-
ções e contendo também indica-
ções em inglês e francês. Entre
nós um livro dessa natureza re-
presenta, como é fácil compreen-
der, obra de uma utilidade incal-

penitente e conferencista de nomeada,
dizia ao receber, sous la coupole, Fer-
nando Magalhães, católico professo e
grande orador: "E' 

que o orador faz
corpo com a obra que produz. Sua pa-
lavra precisa estar cheia de sua pessoa:
da sua voz, de seus gestos, da sua
aparência. . . Um orador devia ser
citado nâo por palavras ditas por um
estranho, mas por meio de um disco de
gramofone em que ele próprio as ti-
vesse feito gravar".

Si assim é em relação a oradores,
que se dirá em se tratando de sambas
carnavalescos?. . .

Rio, 3-4-40.
H. de B.

culavel, possibilitando, pelo me-
Ihor conhecimento das condições
de produção e consumo mundiais,
a retificação de muitos dos nossos
erros e falhas no terreno da ex-
pánsão econômica. O outro volu-
me é o explêndido e minucioso
trabalho do Sr. José Jobim O
Brasil na Economia Mundial. O
conhecido jornalista especializado
em assuntos econômicos e com
uma longa permanência no exte-
rior, em contácto com paises que
são ou podem e devem vir a ser
dos nossos maiores clientes no in-
tercambio de produtos, condensou
suas observações e experiências
numa série de notas sempre tra-
çadas em linguagem clara, direta,
accessivel a todos, e que antece-
dem os quadros estatísticos, ba-
seados nas mais idôneas fontes
de informações nacionais e estran-
geiras. Contem ainda o livro in-
teligentes e oportunas sugestões
sobre alguns dos nossos principais
problemas de produção e exporta-
ção, inclusive os do petróleo, car-
vão, ferro e siderurgia, trigo, óleos
vegetais, fibras, etc. Ambos os vo-
lumes, com cerca de 300 páginas
cada um, apresentam cuidada e
agradável feição material e o for-
mato cômodo para o manuseio.
Dois livros, sem a menor duvida,
indispensáveis em qualquer biblio-
teca de assuntos economo-comer
ciais.
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Arquivo de sau GENERAL
£S TRAJANO CÉSAR

Retirei de um velho álbum em
que guardo fotografias de pessoas
amigas, um antigo» cartão onde
está fixUdo numeroso grupo de
alunos da Escola Militar de Porto
Alegre.

O local é um canto do páteo in-
terno em cujo angulo, ao» alto, a
habilidade de Alfredo Vidal colo-
ciou um escudo simbólico de armas,
desenhado sobre grande panáplia.
Duas peças de artilharia ladeiam
o grupo que tem á frente algumas
tripeças com instrumentos de to-
pografia.

Olho e analiso esse quadro, cheio
de saudades.

O papel esmiaecido, amarelado e
turvo, mal deixa perceber os tra-
cos fisionômicos dos componentes,
e cada um dois vultos só é reco-
nheicido pelas muita4s vezes que
esse documento passou pelas mi-
nhas vistas, deixando em memó-
ria a posição dos amigos, ]\ 'agora
percebidos mais pelo coração;. As
silhuetas pessoais parecem, envol-
vidas em sombra espessa, vendo-
se apenas o lugar de cada uma,
em tonalidades que se torna ne-
cessário quasi adivinhá-las.

Foi em 1888 que se revelou esta
chapa, já lá vão 52 anos!

Os velhos perecem vêr ainda
perto as datas mais remotas.

Ingressei na Escola em 1884, e
até 1889 permaneci matriculado.
Apesar de haver nela alguns alu-
nos provindos de famílias abas-

tadas, a maioria era composta de
moços pobres, Este unico estabe-
lecimento de instrução superior da
Província, era, por isso mesmo,
mais procurado pelos que não se
queriam afastar dela.

O Exército prometia amparar os
que nele ingressassem, e cumpria
a promessa com os que bem se
conduziam, estudando e proceden-
do com dignidade.

Sem poder afastar as vistas da
velha fotografia, percorri-a em
todos os sentidos, de cciraeão
abalado e triste. Um a um dos
colegas vae sendo longamente en-
carado em seus traços caraeteris-
ticos, falando-lhes, recordando fia-
tos, ligando- personalidades, acen-
tuando os mais nobres caráteres,
e,studando-os no tempo e no espa-
ço, esmerilhrmdo detalhes, e, sobre
tudo, envolvendo-os em saudoso
e demorado* amplexo de gratidão
pelo bem que me fizeram, pela
fraternal convivência em que esti-
vemos, pelas lições de civismo que
assimilei.

Com esses dignos camaradas
passei os bons tempos, só perto-
bados pslas lufadas do partidaris-
mo, que seguidamente abalavam
a sociedade, na ânsia de governar
sustentando o gasto regime, equi-
librado instavelmente no poder.

Eu costumava riscar uma peque-
na cruz sobre o retrato dos colegas
falecidos, contemplando-cs co(m
ternura e, assim, deles me despe-
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dindo. Um dia, porém, faleceu um
amigo da maior intimidade — o
coronel Lino Fontoura — cuja
agonia assisti no Hospital Central
do Exército. Ao procurar assinalar
o seu retrato, estaquei, o quadro
já se assemelhava a um cemitério,
e, dir-se-ia, estar eu desempe-
nhando o oficio de coveiro de
amigos.

Renunciei á prática, para só en-
volvê-lo: em afetuosa contempla-
ção evocativa.

Os trabalhos e estudos regula-
mentares ainda nos davam tempo
para atividades de ordem social e
politica. Fizemos uma associação
abolicionista — "Rio Branco", e os
republicanos contavam na Escola
com baluarte bem forte de adé-
ptos e propagandistas incansáveis.

"O Paiz", do Rio, e "A Federa-
ção", de Porto Alegre, eram os
jornais que se liam como diretores
da doutrina que apoiávamos. Por
sua vez os alunos também dis-
punham de imprensa: k,A Revista
do Club Acadêmico" e "A Luta";
mas, o que mais fortemente regis-
trava as acusações contra o Go-
verno, era "A Denuncia", órgão
de direção secreta, distribuído ai-
ta noite por alunos vestidos á
paisana.

Possuíamos núcleos, bem orga-
nizadcs, de propaganda, que se
entendiam com os demais centros
de agitadores, em todo o Brasil.
Alcântara Júnior, — o Marat —,
foi um dos chefes mais acatados;
infatigavel, inteligente, de pala-
vra fácil e inspirada, era ouvido
com especial atenção.

A propósito de propaganda re-
publicana, tenho bem presente
este fato ocorrido na Escola-

Alguns oficiais, em Porto Alegre,
iniciaram o arranjo de assina tu-
ras para oferecerem um álbum ao
Imperador.

Não tínhamos queixas contra o
velho D. Pedro, já, por doença,
impossibilitado de governar.

Mas suspeitamos desse movi-
isento; pareceu-nos um 'preparo
para intensificar a aceitação do
terceiro reinado, e nos propuze-
mos a contrariá-lo, dele desviando
a atenção publica. Para isso, fo-#
ram, com arte, parodiados os di-
zeres do álbum, e transformados
num apelo ao povo para auxiliar
a obra benemérita que pesava so-
bre os ombros dum grande prote-
tor dos necessitados — o "Asylo
Padre Cacique".

O Padre Cacique de Barros era
um sacerdote venerado por todos.
ESmpreendera a obra de construir
um asilo para recolher crianças
desválidas, e saiu de porta em
porta a pedir esmolas porá rea-
lizar o santo empreendimento.

Realizou-o, mas lutava com di-
fiouldades para mantê-lo.

O abrigo estava cheio de crian-
ças, e o velho padre precisava tra-
balhar sem descanso*.

A nossa lembrança foi oportuna,
a cidade recebeu-a com aplausos.
Em pouco tempo organizavam-se [
comissões de senhoritas, que ale-
gremente percorreram todas as
ruas da capital solicitando óbulos
para o "Asylo do Padre Cacique",
por delegação da Escola Militar.

:¦ :
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Numa artistica carteira um esti-
lête dourado marcava os tostões
ofertados, e tão bem aceita foi a
sugestão que em poucos dias ai-
guns contos de réis foram cole-
tados.

Combinou-se com o padre a data
para a entrega da importância. O
ato foi solene: uma multidão de
familias reuniu-se festivamente
no arrabalde de Santa Tereza, or-
namentando inteiramente de flô-
res o abrigo das asiladas.

A Escola em peso e sua oficiali-
dade, inclusive o comandante, lá
foram assistir o ato benfeitor. A
enorme assistência cercou a pes-
sôa do respeitável ministro da
Igreja, quando o talentoso aluno
Floriano Florambel tomou a pala-
vra, em nome dos colegas, para
dizer sobre a oferta do povo.

O sacerdote ouviu com lágrimas
a formosa oração, e mal poude
balbuciar um agradecimento.

Todos beijavam a mão do ve-
nerando padre Cacique, e o co-
mandante, ao retirar-se, de sem-
blante carregado, mandou recolher
preso o orador que havia pronun-
ciado um discurso orientado em
doutrina reipublicana.

Ao saber do incidente, o padre
veio ter á Escola, naquele andar
pesado, cabeça baixa, em acen-
tuado aspecto de anacorêta, en-
trou no edificio humildemente e
foi conduzido á sala do eoman-

dante. Este — o coronel Francisco
Antônio de Moura — era um ho-
mem de feição bondosa, accessivel
á justificada tolerância.

Recebeu o visitante com muito
acatamento, e após conversarem
por algum tempo, o padre retirou-
se com a fisionomia' menos tris-
tonha. Horas depois, estava solto
o orador da Festa de Caridade.

Das turmas desses companheiros
de estudos, muitos 'ascenderam a
lugares de destaque: chegaram a
generais, engenheiros, professo-
res, senadores, deputados, gover-
nadores, ministros, etc. Um. dos
mais jovens da ultima turma — o
general Andrade Neves, belo ca-
rater servido por invejável talento,
ainda agora, preside com acatado
saber o Supremo Tribunal Militar.

Dos mortos, (que infinda sau-
dade!) o general Faforicio Júnior,
um amigo de escól, foi o ultimo de
quem me despedi ao ser sepultado
em São João Batista.

Quanto a mim, de animo forte,
eterno otimista, crente na prós-
peridade da Pátria, guiada pelas
mãos dos homens de bem, prossi-
go na jornada que me tracei, até
chegar o dia da fatal transforma-
ção, enaltecendo o trabalho dos
que comigo conviveram, entre os
quais aprendi a cultivar o civis-
mo, aplaudindo, sem ambições, os
que proclamaram e consolidaram
a Republica.

v.
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BANCO GERMÂNICO
DA AMERICA DO SUL

RIO DE JANEIRO
RUA DA AIFANDEGA, 5

SÃO PAULO SANTOS
RUA ALVARES PENTEADO, 121 RUA 15 DE NOVEMBRO, 114

BUENOS AIRES
ASSUMPÇÃO, MÉXICO, SANTIAGO-CHILE, VALPARAISO,

MADRID

Deutsch Südamerikanische Bank
Aktiengesellschaft

Berlim Hamburgo
CAPITAL E RESERVAS: REICHSMARK 22.000.000

Banco Fundador:

DRESDNER BANK
CAPITAL E RESERVAS: REICHSMARK 177.000.000
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UM DESAFIO
aos Brasileiros.
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Aumento da população do Brasil desde 1872,
segundo os recenseamentos

1872 1° Recenseamento Geral 1*0.112.061
habitantes

1890 2.° Recenseamento Geral 14.333.915
habitantes

1900

1920

3.° Recenseamento Geral

4 ° Recenseamento Geral

1940 Recenseamento geral

17.318.556
habitantes

30.655.605
habitantes

??.???.???
habitantes

Ajude o Serviço
Recenseamento a

Nacional de
responder ao

desafio desses oito pontos de
interrogação!

II1
t

i
4
w•***•_

ft
$
ft
ft

m
ft

ft
ft
$9
ft
ft

tí
B***'»*»'»^


