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Capital Federal—Laemmert & C.a, H. Garnier, Alves & C.a,
A. Moura.

S. Paulo—Casa Mófreita, Casa GarrauK, Laemmert & C.a,
Livraria da S. Paulo RaibvaY-

Santos—Ba^ar Paris.
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Bello Horizonte—A. Joviano & C.a
Ouro Prelo—Castro & Costa.
Uberaba—Leschaud & C.a
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ARA uma revista, como
a Kosmos, essencialmente
artística, o acontecimento

capital Ida vida carioca, durante o mez passado, não
pôde djeixar de ter sido o "concurso de fachadas,,. j

¦ \Acerca da nossa feia architectura (si e que o emj-
prego ld'esta palavra, aqui, não é uma heresia) já ò
o velho Warnhagen, em 1850, escrevia : "Infelizmenj-
te aqui, como já succedera na Bahia e nas demaijs
povoações, adoptou-se com servilismo o systema dais
coustrucções de Portugal; e nem da Ásia, nem dois
modelos da architectura civil árabe na península, isto
é : do uso dos numerosos pateos com repuxos d'agiia.
e dos eirados, ou açotéas, houve quem se lembrasse.
-como mais a propósito para o nosso clima.,, 1

Com a chegada de D.João VI ao Brasil, houve \]b
Rio de Janeiro um começo de culto architectonicij).
Orandjean de Montigny, um dos artistas que o bene-
mérito Principe Regente trouxe da Europa, delineofii
e construiu alguns edifícios, —que ainda hoje eoij-j
trastam, pela sua belleza e sobriedade, com os abomi-j
naveis casarões e as ignóbeis casinhas que o cercam
Mas a reacção foi curta. Montigny morreu em 1850
— e dahi por diante a arte architectonica ficou entre[-
gue á incapacidade dos mestres-de-obras, que se
esmeraram em conceber e crear verdadeiras mons-
truosidades.

Entre os absurdos (tantos!) introduzidos pelos
mestres-de-obras, figura a adopção irracional do cha-
let, do enfadonho e revoltante chalet! como typp
de construecão urbana. Em toda a terra civilisada, b
chalet só é construído no campo, fora de portas, nas
col li nas verdes e nos vai les frescos, entre arvores : jé
a habitação de estio, de villeggiatura, de ferias. Ma|s
no Rio de Janeiro o chalet tomou conta de todjo
o centrb da cidade: ha chalets na rua do Ouvi-
dor! ate o andar superior das tavernas, dos açoi ~ /

gues, das mercearias é construído em
fôrma de chalet! E' por isso que o
Rio. de Janeiro, a quem o visita pela
primeira vez, dá uma impressão de
cidade chineza...

Quando a cidade ficou cheia de chalets,
os mestres-de-obras procuraram uma nova
moda, - - e, depois de longas cogitações,
inventaram uma nova ornamentação de

platibandasA as compoteiras! -
Oh! as compoteiras!... O povo deu logo á cousa

o nome que lhe convinha... Reparem bem, e re-
conhecerão que, em cem prédios nossos, do centro
da cidade, não ha cinco que não tenham na plátibanda
esses vasos de barro ou gesso, cobertos ou deseo-
bertos, uns lembrando terrinas de sopa, outros lem-
brando urnas funerárias, outros lembrando boiões de
compota, — e todos Horríveis e irritantes...

Ainda outro elemento concorreu para fixar, na falta
de graça, no aspecto pesado, e na configuração uni-
forme de linhas, o typo da nossa architectura: o
abuso da pedra de cantaria. Sei bem que a nossa
pedra é admirável, abundante e barata: — mas isso,
que devia ser uma bella qualidade, ficou sendo um
defeito. Só com despezas extraordinárias, é que se
pôde dar ás coustrucções de cantaria o aspecto varia-
do, a diversidade de estylos, o luxo de ornatos, que
tão facilmente se obtêm nas coustrucções de tijolo,
estuque, cimento e ferro.

Lavrara pedra, affei.çoal-a em ornamentações capri-
chosas, e adaptal-a cão gosto da architectura moderna,

-é trabalho caríssimo. D'ahi resulta que as nossas
casas, em que se emprega tanta cantaria, são feios
cubos uniformes, em que soberanamente impera a
monótona linha recta, nas columnas rígidas, nas
pilastras empinadas, nas duras janellas rectangulares.

Bem sei que isto vae, a muita gente, parecer para-
doxo. Mas o paradoxo, afinal, não é mais nem menos
do que uma verdade desconhecida... O facto é que
na rua Senador Dantas e em algumas outras, jiide o

geral das casas não têm excesso de cantaria, já o typo
da construecão é muito mais leve, gracioso e variado.
O illustre architecto Ramos de Azevedo, de S Paulo,
não conseguiria dotar a capital paulista com os ündos
e garbosos palacetes que tem construido na Consola-
ção, na Liberdade, em Santa Cecília, se, em vez do
tijolo e do estuque, tivesse abusado da cantaria.
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Mas, elizmente, parece que uma era nova raiou

para a cidade. ¦
0 meu medo, o meu grande medo, quando vi que

se ia ras .ar a Avenida, foi que a nova e immensa área
desapropriada fosse entregue ao máu-gosto e á ihcòih-j
peteneia dos mestres-de-obras. O receio não era infun-
dado... Todos estão vendo que, em geral, as casas.!
mais novas do Rio de Janeiro são ainda mais feias;
do que as antigas... Uma boa- avenida - dizia Cu de
mim para mim —não é somente uma rua muito com-
prida, muito larga e muito recta : a avenida do ij/lan-
orue tem todos esses predicados, e, entretanto, é um
horror! Uma avenida precisa de prédios bem con-
struidos, elegantes ou sumptuosos. Casas tortas e
feias, em ruas largas, são como vil lões na corte: tbdos
os defeitos se lhes exaggeram. E, si vamos encher a
avenida de prédios de cacaracá, melhor será que nos
deitemos de sonhos, e que nos contentemos còm o
becco das--Cancellas e com a travessa do Ouvidor!,,

0 que me aplacou o susto, foi o acto louvapilis-
simo do governo, estabelecendo leis rigorosas para
as novas construcções, — e abrindo esse bello "con-
curso de fachadas-, cujo resultado excedeu as mais
optimistas previsões.

Toda a gente, que, no salão da Escola Nacional de
Bellas Artes, admirou os projectos apresentados ao
jury,—só tinha uma pergunta á flor dos lábios: "Onde
estavam mettidos, que faziam, em que se occupavam
todos estes architectos que apparecem agora, com
tanto talento, com tanta imaginação, com tanto jpre-
paro, com tanta capacidade? E como é que, havendo
aqui tantos e tão bons architectos, não ha na cidade
demonstrações visiveis e palpáveis da sua existência,
em edifícios dignos de um povo civilisado ?!„

A resoosta é fácil. O gosto publico estava depra-
vado e corrompido. O mestre-de-obras reinava como
senhor absoluto. Os architectos procuravam lucrar, I

!

mas eram inexoravelmente repellidos do campo da
ac<;ão. Alguns delles, feridos no seu orgulho, retira-
vatn-se, e iam morrer á fome. Outros, mais práticos,
fechavam o talento dentro da gaveta, faziam-se mes-
trés-de-obras, e prostituíam a sua profissão, indo con-
struir casinhas reles, de telhadinhos pontudos e janel-
linhas tortas, com alcovas sem luz e sotãos sem ar.
Quando um burguez queria construir um prédio, o
seu primeiro cuidado era procurar um mestre-de-òbras
pé-de-boi, nada amigo de novidades, aterrado ás tra-
dições, — e desprovido de diploma,

Graças sejam dadas a todos os deuses! o governo
interveio n'esse descalabro, —e os chalets, as filati-
bandas com compoteiras, as casas com alcQvas, òs'
sotãosinhos em cocuruto, os telhados em bico, as;
vidraças de guilhotina, as escadinhas empinadai, osj
beliquetes escuros, os quintaes immufidÒs, os pojrões
baixos, —tudo isso recebeu um golpe de morte.

Haverá talvez quem ache que seria melhor dever-
mos tudo isso á iniciativa particular, em vez de o
devermos á iniciativa do governo. Mas é preciso
aceitar a vida como a vida é. No Brasil, a iniciativa
particular é um mytho. Nós vivemos a esperar a acção
do governo, como os Hebreus no deserto esperavam
o nianná do céo...

Pouco importa. O essencial é que o bom rnóvi-
mento não se suspenda. Não nos contentemos cpm
estas primeiras victorias e continuemos a defender a
boa causa. Ha-de a morte fechar-nos os olhos, aiites
que elles possam ver a cidade formosa e deceijite
como sonhamos... Mas os que vierem depois Ide
nós hão-de colher o fiucto do nosso trabalho ejda
nossa dedicação. Ávida é isto:—um esforço cor'iti-
nuo das gerações, não em proveito próprio, mas
proveito das gerações vindouras

O.B.

im
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... mais eleva o coração de um homem
Ser de homem sempre e, aa maior pureza,
Ficar ua terra e humanamente amar.

(O. BlliAC- - Via-Làctea)

?;_28l Ã poucos dias, na primeira conferência do seu curse,
¦jj^l)1 sobre .1 "Poesia no Brasil»,Olavo Bilac lembrava aos

ÍMilflSll ouvintes que e preciso ni\o considerar o poeta com)
uni ser estranho na creação, ou um homem á parte na socie-
datle. São passados os tempos, di?ia, em que os bardos se jul-
gayam obrigados a trazer nas meienas longas e maltratadas i
ex}eriorisação da poesia que lhes enchia a alma. «Um poeta í
uiifi homem como os outros», repetia com o seu sorriso expres-
sivo e franco. Um poeta é um homem de coração, que ann
a natureza, que vive a vida humana, integralmente, e que e
capa? de comprehender, de sentir a belleza, e de reproduzi-;.
E havia o seu què de belleza na sinceridade affectiva e sin-
gela, na sonoridade quente com que elle repetia as suas
affirmações, que certamente a todos convenceram. Pois não
o tinham, ali, presente, discreteando e sorrindo como discrej-
team e sorriem o commum das almas boas? No entanto,
quem, mais intensamente, mais organicamente poeta do quz
elle ?...

/>

"Natural, espontâneo, simples, humano, chegado á vida,
sem uma nota ficticia, sem um gesto, de artificio, Bilac é o
encanto dos que o freqüentam. Certamente elle é bom; a nin-
guem cabe melhor esse epitheto. E' um coração e uma in-
telligencia em actividade continua; mas a sua bondade nada
tem da clássica bondade evangélica, nem prescinde dos seus
direitos de sorrir dos actos e creações humanas que deturpam
o ideal superior e intelligente que elle sonha Ver realisado.

Sorri, mas não escarnece, porque elle se sente bem no
gênero humano. Bilac realisa o tvpo do poeta deste século,
amando a natureza, fonte de todas as bellezas, eterna inspi-
radora, amando o ser humano, como o producto mais per-
feito da natureza, e amando, no homem, a obra intellectual
e artística, que concretisa o seu esforço na conquista de
todas as perfeições. E' o sonhador moderno, que deriva os
seus sonhos do mundo actual, e para quem a intelligencia
humana é a força creadora de todo progresso; c nella que
elle confia, da sua cultura depende o futuro, e para o futuro
transporta elle todos os seus ideaes.

E' por isso que Bilac, sem ser um demagogo, nem um re-
volucionario politico, sendo antes um adorador de tudo
quanto de bello nos ligaram as velhas civilisações, não com-
prehende que o passado queira entravar o futuro. E' o
homem de todas as grandes aspirações da sua época; é
«socialista, internacionalista, pacifista» (a parte o barbarismo
destas expressões). A pintura do heroísmo hellenico, nos
cantos da llliada, continua a ser para elle uma das supremas
creações artísticas da humanidade; mas nem por isso a guerra
deixa de inspirar-lhe o supremo horror e a suprema repu-
gnancia. Continuem « heróes» os heróes passados, mas
façamos de bondade, de amor e dedicação o nosso heroísmo; o
guerreiro é um archaismo, que só é bello no scenario de
Homero. Sim, a moral de Jesus, proclamando a fraternidade
entre os homens, falando de amor em nome dos Céus, e pro-
mettendo para outra vida um parado de justiça—esta moral
é sublime para a sua época; não neguemos o que a humani-
dade deve ao meigo Nazareno, mas elle, Bilac, poeta moderno,
o que aspira, por sua ve?, é ver substituído esse para;?o chi-
merico pela justiça e fraternidade effectivas... Si o poeta de
hontem creou um paraíso e o povoou de sonhos de justiça
e de amor, ao poeta de hoje cabe aspirar que estes sonhos
se,realisem; inspirando-se na grande obra human;:. o seu
ideal mais se fortalece, certo de que o homem, que c-mcebeu
os princípios de justiça, é capa? de pratical-os.

Eis ahi porque Bilac é um «intellectual» sem ser um pes-
simista, como a generalidade dos inteilectuaes-litera! s: por-
que achou o caminho por onde dirigir o seu idealismo, fora
do qual todo o intellectual descae para o septicismo pessimista,
para o mvsticismo serodio, ou para a cabotinagem e o arti-
fido.

Bilac ama á vida, á humanidade, e comprasse da sua con-
vivência; sente-se feli?, livre de invejas; entretant a vida
lhe deu o minimo que pôde dar a um homem de talento e
de coração. E elle nunca denegriu a espécie humana, por-
que seria mostrar-se inferior á humanidade.
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Tem horror ao «pastiche», ao artificio; para elle só é bella e

grandiosa a vida rçormal, resultante de todos os esforços in-
lelfentes; o progresso está na harmonia social, na coope-
ração dos biênios,! e quem sinta em si uma parcella de ori-

finalidade deve tra?el-a e incorporal-a no palrimonio com-
miim Ü,viver«sui çeneris», éspectaculoso, é pura cabotina-

m.

mum.
m, arremedo pilhecoide da grande obra humana.

Ma vicia intellectual de Bilac, uma das passagens mais
características é a sua resposta ao discurso de recepção de
Affonso Àrinos. 0 novo acadêmico, afeiçoado já á sua func-
ção, vinha numa eloqüência taetigrada ecuidada, a desvendar
osartificios todos e os recursos de que se Valia Eduardo Prado
para dar á sua individualidade uns aspectos de originalidade,
que faltavam completamente ao seu talento, nutrido de ideas
velhas. Affonso Arinos, no seo enlevo de pariégyrista e

discípulo, pretende fa?i
singularidades fictícias
palavra, formula, numa

r daquellas preocupações decrépitas e
um ideal, quando Bilac, recebendo i\
singeleza radiante de verdade e de sen--|

timento, qual o verdadeiro ideial moderno—a democracia social, |
para a realisação da justiça eda fraternidade humana. Houve
como que uma transmutação de épocas e de scenario; o, pu-
blico sentiu-se arrancado á lu? hesitante, ao ambiente Vicia-
do de bastidores, com as suas tintas falsas e perspectivas de
«apolheoses», ao terrapleno descampado c livre, de um nori-
sonte de cordilheiras, aberto sobre a vida e sobre o futuro.

Muitos estranharam o poeta na oceasião; e ahi é que
etle melhor affirmou a sua personalidade.

M. Bomfim ^
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A FAMÍLIA IMPERIAL RUSSA
1
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A figura de Nicolau II, czar de todas as Russias estáde novo em destaque, no momento actual, como o estivera
ha sete annos, por occasião do famoso congresso de Hav'
Era ahi uma idéia de paz, uma generosa aspiração "de
con fraternidade que punha em relevo esse então soberan
de vinte e nove annos, que x>arecia trazer para o tbrono asbellas utopias da primeira mocidade; emquanto que agora
o que bruscamente o atira em evidencia é uma questão de
guerra, um facto de sangue e desolação. O congresso de
Haya fracassou, todos o sabem, mystificado pelos inferes-
ses das grandes potências, presos ainda á eu bica e á má-fé-
e o próprio Nicolau II verifica nesta hora, em face da luta
que a mesma Rússia incubou, mas da qual recebeu de sor-
preza os primeiros golpes, quanto era e é até hoie um pe-rigoso sonho esse desarmamento, que a mutua desconfi-
einça nunca tornaria geral.

Nicolau II tem hoje trinta e seis annos. Intelligente
norteado por uma nova politica, tem conseguido amortecer
na Rússia a virulência revolucionaria do nihilismo, que fez
da successão imperial uma cadeia de regicidios e de mar-
tvrios, fechada pelo envenenamento de Alexandre III, paedo actual czar. Na politica internacional, em meio do re-
moinhar de violências e interesses suspeitos, é talvez ainda
o caracter mais firme, a orientação mais leal.

Dos humbraes a dentro do lar, Nicolau II transforma-
se: é um typo de esposo e pae, affectivo e carinhoso.

Casou-se em 1894, no mes-no anno do seu advento ao
tbrono, com a princeza Alix de Hesse, que adoptou,se|,aui-
do o costume russo, o nome de Alexandra Feodorovna.
A czarina, uma das soberanas mais sympathicas da Euro-
pa, é de extremada dedicação pelo Czar. E' mais esposa e
mãe do que imperatriz.

Dessa união carinhosa ha quatro filhas: as gTã-du-
quezas Olga, de nove annos, Tatiana, de sete, Maria, de
cinco e Xenia, ainda de collo.

E' desse lar imperial que damos hoje a pbotographia.
O segundo grupo apresenta a casa imperial russa: so-

beranos, eollateraes e aftins. Enumeramol-os, a começar
da esquerda :

l a 4—Grão-duque Boris, filho •'

grão-duque Wladimir, Pedro Nicoláie-
vitch, Paulo Alexandrovitch, Waldi-
mir Alexandrovitch, tio do Czar; S —
Czarina; 6—Grã-duqueza Helena, filha
de Wladimir: 7—Grã-duqueza Wladi-
mir; 8—Czar; 9 a 12 —-Grão-duques

Pedro Nicoláie vitch, Gonstantino Con-
stantinovitch, Jorge Nicolaievitch e Di-
mitri Constaritinovitch; tl3—Príncipe
Napoleão; 14—Príncipe de Hesse.

Esta photographia, a mais recente
que ha da casa imperial russa, foi tira-
da com uma- machina pertencente á
Czarina.

»
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KOSMOS

1 PELA CAAPANHA
Corria o coclie rápido, as portas e os muros de Roma
atra/, de si deixando, pela Campanha iuunensa.

Corria o coche rápido, e quasi voava; cerrado,
nejyro, misterioso, qual cárcere ambulante.

o mausoléu surgia da nobre Cecília Metella.
E ao longe, os acqueductos de Cláudio dominavam.
Lá, onde outr'ora o vasto rumor elegante e festivo
da multidão romana reinava, onde as quadrigas,
rolando, as lages amplas tornavam sonoras, e, em densas
turbas, se atropellavam mílites e viajantes.

It
que uni triste e miserando destino movesse. E ah ! que doces agora se estendia, solemne, inviolada, suprema.
coisas á luz furtava — doces e dolorosas
íamos ali juntos — esqui vos, ao vulgo, ao sol mesmo
ciosamente esqui vos, ditosos prisioneiros
do nosso próprio ardente desejo despótico, ao mundo
roubando esse indi/.ivel segredo de delicias

e angustias — o indomável affecto, os amplexos fremeiites,
os delirantes beijos, na solidão gosados...
íamos abraçados, estreitos. O coche era um ninho.
O' minha rola trêmula, ave de plunias d'ouro!

Como tu palpitavas, unida ao meu peito! Ku sentia,
no teu, bater, magnânimo, o coração querido.
Nos pulsos finos, alvos, que veias ceruleas bordavam.
o sangue, em puros himnos de amor e juventude,
nm ritmo doce tinha. Que branda essa pelle de lirio,
que brandi) e fresco esse hálito em teus lábios sorvido,

avidamente, pelos meus lábios! de intensos aromas
composto—aromas raros de não sonhadas flores.

Km ti a primavera brilhava; na edade, no aspecto,
na veste clara e leve, toda eras primavera.
Em torno, a primavera brilhava; no ceu ciistallino,
por onde apenas, como flocos de arminho errantes.

de longe em longe, nuvens escassas e tênues vagavam;
no ar tépido. «pie apenas, imponderavelmente,

um sopro alado, quasi dormente, mexia (e, comtudo,
em frêmitos de estranha febre nos agitava) ;
nas arvortrs de nova folhagem vestidas— ó finos
choupos. ó musculosos carvalhos, ó sombrios

** ciprestes funerários!—nos pampanos tenros da vinha,
nas moitas pela estrada dispersas, nas papoulas
rubras, nas margaridas de neve, nas lácteas coiollas
humildes do espinheiro selvático, na alfonibra

húuiida, esineraldina, dos curvos outeiros visinhos,
nos azulados cumes do Túsculo e de Albano.

Mesmo a Campanha austera de galas virentes se ornava;
uni manto de velhulo sua nudez cobria.

jr
Um manto de velludo cobria as ruinas soturnas,
dando-ihes um insólito encanto, uma versátil

graça, uma airosa vida. Pela ampla, silente Via Appia,
aqui, se abria em rosas um velho columbario,

ali, uma quebrada columna os acanthos perdidos
do capitei suppria com juvenis acanthos.

Sobre ntusgoso leito, por terra, jazia uma estatua
de efebo: mis os braços, da larga toga soltos,

dir-se-ia que a molleza de um sonino tranquillo e profundo
tinham; como que o seio marmóreo, respirando,

se erguia, se abaixava, com plácido, egual movimento
Mais de um sepulcro antigo, pela hera protegido
mostrava entre a espessura, relevos de pedra cineria,
e as feridas que o tempo nos flancos lhe rasgara,

feridas que hoje — 6 sorte piedosa!— são ninhos de mansas
aves, abrigos quietos em que a violeta esconde

as roxas e fragrantes caçoulas. Com rude grandeza,
em face do castello medievo dos Caetani,

a solidão Apenas, lento, passava acaso,
j| algum pastor, as cabras ao monte levando; um camponio
| velho, enrugado, ad listo, guiando os bois morosos,

; um pálbdo habitante do Agro, que a trêda malária
consumia, uma forte, jocunda rapariga,
sobre a cabeça a rústica infusa sustendo, passavam ;mas sem nos ver passavam, absortos e calados.. .
K eu disse: « Nem oi hastes talvez como é bello este dia!
como hoje se fez bella para nós a Natureza... .
Ella me disse : « Basta que eu veja o teu rosto somente.»
E as límpidas pupillas, anciosas, me buscaram.
K emquanto minha imagem eu nellas mirava espelhada,
um veu de escura sombra cobriu-as. O sorriso
d'essa adorada boca mais terno esvaiu-se, e mais triste:
triste, de uma ineffavel tristeza. • Que cuidado
súbito —perguntei lhe —te opprime? que vagos pezaresreflectes uo semblante? dize. por qué suspiras?
acaso não te sentes feliz, tão feliz, a meu lado ? .
• Certo, feliz como outra na terra não existe,
se apenas uo momento presente minha alma detenho;
mas, se o futuro escruto, se tento desvendar-lhe
o ameaçador mistério... que medo me assalta! que noite

j me envolve!... » K os olhos claros de pranto se turvaram.

j (iélidas. penetrantes, as garras do Desconhecido
no cérebro, no peito, nos constringiram. Lenta,

j fatídica, implacável, nos disse uma voz (de que abismo
j negro ferir-nos vinha ?): «Vossa ventura é breve.»
I Em vão, com os laços todos do ser o momento presente
; fixando (e nelle havia delicias infinitas,

bastantes para a sede voraz saciar de uma vida!)
em vão, rogando ao tempo que suspendesse, ao menos

que demorasse o curso das horas, em vão, trepidantes.
buscávamos defesa contra a agonia estranha...
Ah! tudo em'torno, tudo falava de coisas eternas:
os velhos monumentos, a erma Campanha, tudo...
Corria o coche rápido, e quasi voava. Não era
um símbolo do nosso destino? Assim passando
íamos, perecíveis, diante das coisas eternas;
e a voz nos repetia: « Vossa ventura é breve. »

Então (tal é a humana vindicta!) um delirio tomou nos,
um frenesi raivoso de amor, uni prepotente
desejo de abraçar nos, de unir nossos lábios em beijos
innuineros, num unico e interminável beijo,

| de destruir-nos quasi, no excesso da dor e do affecto,
I de arder.de incinerar-nos numa candente pira,

j e rindo, e com sarcasmo soberbo humilhando o destino:
j «Um século clamar-lhe — vivemos num momento!»

i Corria o coche rápido, as portas e os muros de TConia
longe de nós deixando pela Campanha inimensa...

(Das Odes e Elegias)

Carlos Magalhães de Azeredo

Da Academia Brazileira
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MATTO

INFELIZMENTE 
ainda não possuímos uma estrada,

inteiramente nossa, que nos conduza ao remoto e futuroso
Estado de MattO Grosso, proporcionando o augmento de
sua população e, por conseqüência, melhor e mais lucrali-
va utilisação de suas extraordinárias riquezas}.

Nem mesmo a guerra do Paraguay, tremenda licção
que nos custou tão caro, vai para meio século, e que tanta
devastação lá produziu, teve ao menos a virtude de nos
tornar mais eircumspectos, mais interessados peias neces.-*i-

ÍI
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GROSSO
tica, e por isso nunca se procedeu á construcção .
systema geral de defesa, nem tão pouco á distribui
sérios núcleos de força, de 6000 homens pelo menos
já Thomaz Alves aconselhava em 1868, e fácil tornar-se-ia
depois da guerra.

Tal alvitre não seria desarrazoado, mesmo sob o
vista econômico para a ex-provincia, porque, si

sas; causas concorriam, como, por exemplo, milhar.
çados á barra e em melhoramentos outros, a prese

de

le um
ção de
como

ponto
diver-
:s lan-
nça de
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ENFERMARIA PROVISÓRIA
ilades pr ; :ordiaes do paiz, ás quaes se prendem a defeza
ao seu te: -itorio e manutenção da integridade correlativa.

Ape::; de ser uma fronteira da mais elevada impor-
ncia, \i .(.to Grosso foi durante o império iuma espécie
eexclu .io da communhão nacional: LTelle jsó se aperce-
*am por oceasião de eleições ou quando, sejjruindo-se os

Processos tyranicos e baixos de D. Maria, a louca, preferi-

DE

;ões mesqui-am"n? P?-ra logar de desterro ou de persegui]:nas, irracionaes e inúteis.
-*>unca houve digna comprehensão de íjieus grandesestinos, eomo guarda avançada de nossa existência poli-

3ERIBERICOS NO BELVEDERE

tropas do Exercito em crescido numero era incontestável-
mente factor não desprezível na prosperidade do Kio
Grande do Sul.

Mas Matto Grosso devia ser, na opinião de muitos, a
solidão deixada nos confins do Brazil, uma vez que se lhe
desenvolvendo as forças vivas, se o dotando de elementos
de progresso, trabalhar-se-ia para a desintegraçijio da
pátria e conseqüente ampliação das Republicas do|s rios
da Prata e Paraguay.

íComtudo, nos momentos lúcidos d "essa loucura sombria,
lcomeçou-se frouxamente a construir a Fabrica de Pólvora
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de Coxipó, sobre o Coxipó dc Ouro, o Arsenal de Guerra ç
0 Laboratório pyroteehnico em Cuyabá, antes da guerra
e, posteriormente, removeu-se o Arsenal de Marinha, para
uma situação ao sul de Corumbá—o Ladario. I

Tudo isto ainda se explicaria si se tratasse de fqrtifi-
car poderosamente qualquer ponto do rio Paraguay, pelo
menos o estreito de S. Francisco, onde fita Coimbra, de
modo fossem meras vclleidades quaesquer tentativas de
invasão. Demais não se justificavam taes estabelecimentos,
que aliás nunca prestaram serviços apreciáveis, sem forças
convenientes á sua respectiva gfuarda.

Veio depois a Republica, promettèndo integral renasci-
mento á Nação. Deu-se a Matto Grosso essa decantada
autonomia, como dir-se-ia a um recemnascido : —Tira'dó
meio ambiento os materiaes para a tua existência biologip
ca e de ti mesmo as energias de resistência social ! E^tá
bem claro que isto e o abandono é no fundo a mesma
cousa. '

Matto Grosso está era condições peiores que as ante!-
riores ao tempo da guerra, sob o ponto de vista militar,
porquanto é incomparavelmente menor a guarnição que lá
se encontra, e que se perde como grão de areia na inimetí-
sidade de suas fronteiras e ua vastidão de seu território.

Vivemos, como outr'ora, á beira de allianças ruinosás
e deprimentes; á mercê de humilhações ou violências, que
nos tranquem dc um momento para outro a estrada inter-
nacional, única dc que se dispõe, reproduzindo-se natural-
mente, com maior força de razão, todas as scenas e prova-
ções do passado.

Essa estrada internacional, fonte de ensinamentos a
despertarem muita meditação em cérebros brasileiros, é
tão bella, que bem vale a pena ser percorrida, mesmo rapi-
(lamente. Quando, pois, uo estuário do rio da Prata, se
deixa a cidade de feitio europeu, com sua distineta calle
Sarandi, horas depois vê-se emergir do seio das agoas
outra cidade (pie anceia por ser colossal e que, pondo de
parte a nossa estupenda naturaleza, já deixa a perder de
vista o Rio de Janeiro.

Tal convicção se enraiga tanto mais, quando se examina
com isempção de animo e inteira imparcialidade as con-
strucções monumentaes de Bucnos-Aires, multiplicadas
indefinidamente por toda a parte:—uo porto repleto de
navios de todas as dimensões e calados; alli nas praças cor-
reetamente arborisadas; além nas largas ruas calçadas de
asphalto, sobre o (piai deslisam suavemente carros e mais
carros. E tem-se a consciência de nossa hegemonia perdida
e o prazer de sentir-se no progresso da Republica Argenti-
na não pequena transfusão de seiva brasileira.

Na avenida de Mayo, onde ninguém teve ainda a genial
idéa de pretender collocar trilhos, que jamais seriam pre-
midos por caraduras quaesquer dando elevada idéa de
acceio, decência, civilisação e conforto, o espirito fatiga-
se na contemplação de palácios, quasi todos mais ou
menos em magnificência architéctònica na altura dos edi-
Stios da Intcndencia Municipal e da Prensa. -

Depois, o carro do forasteiro, através de ruas menos
sumptubsas, dignas ainda da grande capital de commercio
vivo e luxuoso, pára no primeiro cemitério de Buenos
.Vires, na Reçòlétá; passa por quartéis; theatros, escolas,
mercados e muitos outros edifícios públicos de alto valor,
como o Deposito tias agitas correntes, de-pintura polvchro-
mica, e por iunumeras residências de grande preço e fidaL
o-ni.i, até parar de novo ífum dos portões do Jardim Zoolò*-
gieo de Palermo.

Nós absolutamente não contamos cousa igual, e, numa
terra em qne tanto se faz questão de bondes, como transpor-

te e exploração mercantil, é estranhavel não se tenha
ainda alguém lembrado de montar no jardim da praça da
Republica uma linha em miniatura, com os seus carrinhos
nikelados puchados a ponevs rechonchudos, com creanças
feitas conduetores e cocheiros, para uso e gozo da meni-
nada gárrula e travessa...

Buenos Aires com os seus monumentos relembrando
preoecupações permanentes de grandeza material ou sen-
timentos de funda veneração moral e civica ; com as exhi-
bicões de nobreza, bem estar e respeito na vida exterior
como cousas absolutamente vulgares, é, sem duvida algu-
ma, a primeira cidade da America do Sul. Negal-o seria
manifestação de pobreza de espirito, que não teria sequer
a vantagem de estimular brios.

O Rio de Janeiro tomará um impulso enorme com as
obras do porto e a avenida central, inicio dos seus futuros
melhoramentos; mas para que exceda Buenos Aires—o
digo com o coração a sangrar — será necessário soffra
algum terremoto qual o de Lisboa (do que nos livrem os
céos!) ou caiam sem compaixão sob a picareta iuclemen-
te quarteirões e mais quarteirões. Entretanto, lá mesmo se
reconhece a nossa natureza, deslumbradora e soberba!

Soberbo é também esse majestoso rio Paraná que o
navio vai singrando ern busca das terras de Matto Grosso,
das adoradas terras brasileiras que a nossa incúria crimi-
nosa tem deixado além do fim do mundo, no dizer expressi-
vo do Marechal Deodoro. Em cada margem veem-se as
provas materiaes da prosperidade argentina : cidades mo-
vimentadas e bellas que olham com ciúmes para Buenos
Aires e lhe querem ser rivaes; ricas e numerosas estâncias,
sáladeros e outros estabelecimentos industriaes de primeira
ordem.

Depois, esses symptomas vão se espaçando porque se
espalham pelo interior; mas, de vez em quando, já longe
algum vapor abarrotado de laranjas amafellas, provindas
do Paraguay, passa ao nosso lado um palácio fluctuante
(pie se dirige a Corrientes ou Founoza, attestando :i pu-
jança da cabotagem argentina. Depois ainda, a solidão das
águas tranquillas, o espectaculo de alcantiladas barrancas
ou de fechamento completo, absoluto, do horisonte pelas
mattas, através das quaes parece que o navio vai envere-
dar-se mais adiante.

Eá noite, quando os olhos já não podem mais divisar
~ns bellezas do panorama, sob este céo americano recaina-
do de constellações fulgentissimas ou innundado pelo cia-
rão suavíssimo do luar. entra o soldado brasileiro no
mundo da meditação, com a alma inteiramente enlesada e
prendida nas cousas referentes á grandeza futura do seu
paiz. y

Porque o governo brazileiro não organisa raciona men-
'te o serviço militar em Matto Grosso a permittir que essa
esplendida viagem, tão instruetiva sobretudo, caiba ao
maior numero de officiaes, dos mais intelligentes e ibjfiios,
—que serão os generaes de amanhã—divulgando-se o co-
nhecimento dos fortes recursos e da civilisação do iklo da
Prata ? Porque não se manda para lá de preferencia nata
dos nossos soldados, que timbrariam por habito e ] »r pa-
triotismo, cada vez mais e mais, sempre e sempre em ele-
var, principalmente no estrangeiro, o brilho do un1.iorme
e o nome do Exercito Nacional ?...

Depois, por laços de profunda solidariedade n< • vem
logo á mente a gloriosa Marinha Nacional ao defrontar-se
com Cuevas, Mercedes, Riachueio ! Quem não c nhece
esse poema composto sobre as ag-uas platinas, cujo pri-
meiro canto, pondo em destaque a figura hóinerica(le
Barroso a submergir navios com o seu piloto Bem.-.mino,
sob a saraivada das baterias de terra, assombrou o mundo
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porque foi realmente um combate naval extraordinário, <
mais importante da America do Sul ?

Depois, deixa o navio as águas magestosas do Param
e penetra no famoso rio Paraguay, também deiluentt
das tern s brazileiras. Tem-se diante dos olhos, a desper
t;ir vivíssimas recordações, essa pequena faixa de Nação
tão digna de melhor sorte, onde durante tanto temp<
jorrou em catadupas Ò sangue generoso dos heroes. E <
espirito nlcandora-se sobre o passado!...

Cheio de veneração e de respeito, no mais intimo reco
lhimento, curva-se o soldado brazileiro ante as imagen
jrnindiosas de Caxias, Herval, Triumpho, Itaparica e tanto
outros que conduziram o Exercito aos campos da honra e d
victoria, evidenciando sempre de modo sublime a bravura
a magnanimidade, a cívica nobreza do povo brasileiro no
pesadíssimos labores d'aquella guerra.

Eé surprehendente que no famoso quadrilátero, n*ess"í
campo de Humaytá, que eu pisei emocionado, fitando n_
praça de casinhas alvas o único monumento da guerra, as
paredes esburacadas da egreja a commemòrar a heroicidad
infeliz ; é surprehendente quealli o general em chefe ini
migo tivesse concentrado toda a força tia. Nação, em bar

=^vi==:

reira insuperável quasi, contra os Exércitos da tríplice
alliança !..,

E d'est:'arte vai-se recompondo a exterminadora gucrrji,
ora orgulhoso com os feitos de 24 de Maio, Curuítú, Curih-
paitv, Lomas Valentinas etc, outras vezes sentimentalis i-
do com desastres reaes e lutulentos. Por fim, segu,e-se com
piedade o desventuroso general inimigo, abandonado pelo

re Çer.Ò
iltura (
a, sob
r entoar,

, pai sil-

seu povo, trilhando uma diagonal de agonias eni
Leon e A<juidal»an, até morrer bravamente na ;
Cerro Cora pelo qne suppunha ser a independenc
rania e integridade de sua pátria. . mas sem pode
vibrante de patriotismo, qual o heróico voluntari
no e sem soldo

Ou morre o homem na /ida
Fei ia, coberto de gloria ;
Ou surge o homem com vida,
Mostrando em cada ferida
O hymno dc ttma victoria .'

í

Ávila Franca.
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ORCHIDÉAS DO PARANÁ

iü OS especialistas no'assumpto, de bom grado con-
vido a assestar a lente sobre meia dúzia dellas
—tlessas que constituem a flor da moda por ex-
cellencia,—e hão de afinal concordar commigo,

que as d'aqui, pelos seus aspectos vários e exquisitos, são
de deixar o investigador completamente desorientado.

Tenho em meu orchidario cerca de quatrocen-
tas plantas paranaenses
Possuo os melhores tra-
tados a respeito de or-
chidéas; estudo-as ha
alguns annos já com a
cautela e o critério neces-
sarios, e confesso que as
tribus não são difficeis de
distinguir, os gêneros podem
por um esforço de boa vontade
ser assimilados, mas as variedades
são tão distinetas, que irrisório seria
dar-lhes os mesmos nomes pompo-sos que os catálogos illustrados,
vindos da Europa, nos impingem
precedidos de empolgantes adjèctt-
vações latinas, recheiados de pater-nidades de botânicos illustres, quandotiao de individuos quaesquer, que melhor
seria não ligassem seus nomes á graciosa e
incomparavel flor das nossas mattas.

E' verdade que por mais de um século
os floricultores do Brazil cuidaram apenas
de semear papoulas e saudades para orna-
mento e de cultivar jasmins e rosas paraa botoeira dos elegantes. As violas, os
cravos, as dahi ias, as magnolias e as ca-
melias vieram depois, com o romantismo,
importadas dos jardins estrangeiros com
um carinho tal de opportunidade, quesi acaso um desgraçado ousasse arrancar
de nossas mattas uma flor de orchis,
das mais perfumadas e bizarras, e a expusesse ao peitoem plena rua do Ouvidor, certo seria corrido a pedra-das !...

Entretanto, emquanto os nossos antepassados fulgura-
vam no requinte da moda e da graça antiga, pondo as flo-
ristas em dobadoura para impingir-lhes estupefacientes
boitqueis de amores-perfeitos, e o floreal se resumia n"um
pequeno grupo de plantinhas enfezadas, de difficil trato,
os grandes mestres da botânica, Lindlev, Linné, Hum-
boldt, Bonpland, Roezl, Parish, Reichenbàch, Galeotti,
Kuiz, Laurence, Burtham, Hooke • e Darwin, tratavam de
explorar a flora da índia, da África, do México, da Ame-
rica Central, dos Andes e principalmente do Brazil, carre-
gando para suas estufas numerosíssimas cóllecçÕes de
orchidéas, de um valor inestimável.

Só o Brazil chegou a se representar com uma collecção
de mais de duas mil variedades, das cinco mil conhecidas
em todo o orbe.

Da raridade dessas plantas, das difficuldades em obtel-as
e acclimatal-as convenientemente, surgiu, entre a gente
do bom tom lá de fora, a procura insistente dessa flor ori-
ginaria, sendo cada planta vendida a.peso de ouro.

Começou então a larga colheita dentro das mattas d'zona intertropical : individuos de todos os paizes, percòr-rendo a America com uma soflreguidão desesperada em-
prehenderam o serviço de eliminação dos melhores |ene"ros de orchidéas. O Brazil foi o ponto predilecto dessenovo commercio. Pontos de nossas regiões houve cm queos espoliadores não se limitavam a arrancar brutalmenteas mais bellas plantas :—extirpavam até o ultimo rlmoma
para que não mais medrasse, ou queimavam as florestas em

torno, para que nem p poi-len proseguisse ein seu
caminho de fecunda-
ção. I

Era que os expio-
*J radores do jnodei-

no e/-do nu/o cri mi-
nosamente sonhavam

extinguir a espécie
dentro de sua própria

origem, para que os seus
produetos, reproduzidos ape-

nas em suas estufas, tivessem a
mais alta cotação pela raridade.
A campanha de devastação não

logrou, porem, o seu intento: a
nossa riquíssima flora jamaisse dei-

xou vencer pela mão damninha : o
que o paiz possuia de mais notável

continuou a se reproduzir victoriosa-
mente, e hoje os mercados europeus já

não tém mãos a medir, tantos são os ex-
portadores de orchidéas brasileiras, tão

prodigiosa é a safra...
Vende-se presentemente na Europa uma

planta, por melhor que seja, por um preço
muito mais baixo tio que nos nossos mer-

cados. Um oticidium-papil/io, por exem-
pio, custa no estrangeiro dez vezes menos
do que na Capital Federal.

As laèlias e catt/eyas, que formamos
gêneros mais notáveis e variados da
nossa orchidacea, são lá vendidas por
um preço tal, que não anima a hingTÍem
mais, no Brazil, tratar de as cultivar para
o commercio exterior. j

Entretanto, é de admirar que os floricultores estr;ngei-
ros façam concurrencia aos nossos caboclos^ quan •> os
processos que aquelles empregam para aclimatar as orchi-
déas do Brazil, reproduzir e cruzar, são dispendiosa-..mos
e demorados : estufas, regas chiraicas, uniformidade de
temperatura artificial, estudos acurados sobre as condições
do meio em que se produziram, mil cuidados para vs- pre-
servar dos insectos e crvptogamos nocivos ; ao passo que
os nossos colleccionadores e exploradores nenhuns cuidados
empregam em as conservar ou reproduzir. E' o trabalho
apenas de ir ás mattas, ter bons olhos para distinguil^as
no meio das parasitas, arrancal-as dos troncos das arvores,
installal-as em vasos, gradís, n'um pedaço qualquer de fetus
(xaxim) ou de cortiça, onde as raizes possam agan r, c,
por fim, pendural-as á sombra, para que apanhem chuva o
recebam sol por partes. ¦

Agua e luz e um pedaço qualquer de madeira — eis o
necessário para que as nossas orchidéas se desenvolvam e
floresçam prodigiosamente—como si dentro das nossas flo-
restas.

A multiplicação se opera rápida e naturalmente, A re-
producção se effectua sem nenhum processo artificia.. As
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hvbridas, anis valiosas e mais desejadas, obtém-se fácil-
mente, questão de maior paciência: desenvolvida a flor,
cninurapHto qualquer extrahé-se uma ou duas pollinias
eleva-seao estiginate de outra, e a fecundarão se effectua-
rá rapidamente, fí* o processo darwiniano, ná singela de-
nionstração dos seus resultados. i

Entretanto, que b nosso enthusiasmo nâo vá muito
long*e! A maturação das sementes dura pelo menos seis me-
zese... quem quizer faça como os chinezes com os barros
de sua poreellana : leg-ue aos seus filhos a fortuna das suas
hybridçLS. - ¦

Mas eu dizia que os povos de além-mar mais avisados
andaram do que nós, general isando o consumo da original
flor, fazendo grande stock nos seus mercados, emquanto
quea nossa cegueira c o nosso mau gosto se deixaram do-
minar, mais de um século, pela candura immacuíada e o
perfume languoroso dos jasmins do Cabo... j

E, por isso, somente depois que lá de Europa vieram
insistentes encominendas, ou por lá andou algum brazileiro
a espreitar a buutonnicre tios Jlaueurs dos boülevards e dos
rinos lorás da City, é que—e quem sabe si de torna viagem !
-foi introduzida nos salões patrícios a formosa flor dos
nossos sertões.

Agora sim, a novidade vae começo de conquista, domi-
nando os nossos elegantes, e a orchidéa inicia com fulgor
o seu reinado em nossas salas e jardins.

Já do Amazonas, de Minas, S. Paulo e Espirito Santo
descem magníficos catasetuns e sobra/ias, Uelias e cattlevas
«le uma variedade assombrosa, e de Santa Catharina sobem
outros exemplares admiráveis de belleza bizarra, bem
como oncidiums e Uepitotes, com destino aos mercados de
flores do Rio de Janeiro.

E como a febre se generalisa. me proponho a denunciar
o que por aqui possuímos, provocando a attenção dos col-lecaonadores e classiíicadores sinceros, emquanto a mãoexploradora não estende de todo os seus dedos avaros sobreas nossas florestas. •*-'

Não se bem o que vai pelos Estados do norte e centro,¦-nibora já tenham chegado aos meus ouvidos, pelas penuasbrilhantes de Gustavo Penna e Xavier de Barros, que em•Minas e S. Paulo a destruição des nossos mais ricos exem-
{•lares está sendo feita com uma ferocidade tal, que até oincêndio das mattas tem sido empregado, sem que o fisco selembre de por um termo á essa devastação criminosissima.

Mas o que posso g-arantir, de risa, é qüejem Santa Ca-uianna o commercio é tal—e tão rendoso, assim parece—que as eiu wstas das serras que dão para o niar estão total-lente Um-.asdesse rico e original ornamento; de nossa flora.u> ores sahem daquelle littoral carregados desse
iíz e á

insólita
arrancadas das mattas as mais delicadas e

,>ecies.
em pouco o riquíssimo Estado visinho não terá^rdig-no de nota, attendendo-se ao (òngò tempo
Ção de uma orchidéa.

gênero 
d planta com destino a outros portos^lo paiEuropa e Rio da Prata ; e é penoso ver a maneira inporque

custosas
Dent

um exen
l'e repro,

0 nu io se dará entre nós, si medidas de precaução
cioseii -, 

°madas em temPl), de maneira que o còmmer-
evitar 

l 
.1° de* a*CCOríl0 com instrucÇr>es rigorosas, para

do-o He'','"íermimo 
dos "ossos bons especimens, tornan-

porqueV *e mes™° Proveitoso para as rendas publicas,H ¦¦ ia uma industria nova de se não desprezar.
á front^- 

ha ultima viaé-re"í pelos sertões do Paraná, atéra paraguaya, com o cuidado que me merecia e o
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o tempo que me sobrava, tive oceasiâo de verifio.r o
quanto os catálogos que nos vêm de Europa se acham idis-
tanciadosj. dá verdade com relação á distribuição geo^ra-
phtea do*» ditTerentes gêneros de orchidéas, a di«*pari<
que ha entre a classificação scientifica e as suasestruetu
como ainda pude constatar a verdade entre nós divulga» ..
que toda a plantada America, seja de que zona fôr, se desen
volve com a mesma pujança e facilidade em quak uer
região do nosso paiz, desprezada á escolha das condnões
climatericas.

E' sabido que nenhum Estado do Brazil pôde concorrer
com o Paraná ern variedade de aspectos e de climas. Den-
tro dos três plateaux se confundem as temperaturas rnais
baixas com as mais elevadas : dentro de minutos o thermo-
metro varia de tal modo, o barometro oscilla tão inesp*.
tio, o tempo se transforma tão rápido, que já houve qudissesse que está é a terra tias surprezas : tudo é origina
o homem como a natureza...

De lado o conceito anãrchtço, cinjo-me ao assuní
, para asseverar que a maior parte dos numerosos genede orchidéas americanas aqui se encontram ouse àcclii ..

tam sem difficuldade alguma, seja de zonas torridâs, s_ja
de zonas frigidas.

As do Brazil j principalmente, temol-as quasi á mão.
assim que os tão apreciados catasetunis e cyrtopodiums *.
Amazonas, os riquíssimos sygopètalums e miltoniàs de Mi-
nas Geraes, bellissimas variedades das ineomparave

r; leclias e cattleyas do Espirito Santo e Santa Catbarin
numerosos exemplares de oncidiums e cpidcudrous q
povoamas florestas do paiz, de norte a sul, aqui se enco
trarn em nossas serras e paúes, á beira dos rios como i
fundo dos sertões, esparsos e por grupos, muitas vezw*
quatro ou seis gêneros enfestoando um só tronco secular,
qual mais viçosa e vario de coloridos e aspectos originali>-
simos, perfumando o ambiente.

Além das já citadas orchidéas, possuímos bons exem-
plares de promeúéas, rodrignesias, sophrouites, brnssafolos,
phajns (reproduzidos por semedtes), bifrenarios (que erra-
da mente' chamam licaste), ma.villa rias, pleurotalis, cola.v,
gomesa crispa. hhttleyas, stanliopeas e baunilhas, qiiasi todas
exigindo classificação criteriosa, porquanto as suas varie-
dades, ua maior parte, não encontram similares nas illus-
trações que.acompanliam os livros que tratam do assumpto
nem descrição que deli as se approxime.

Possuo ainda em meu orchidário um bom numero d;
plantas, cujo gênero não me foi possível por emquant
descobrir, e que por certo são variedades novas, de qunão falam os catalòeros.

O Paraná é rjco especialmente em onciiliums.
As melhores; Icelias que possuimos são transplantada5

de Santa Catharina e dão-se perfeitamente bem, tanto no
littoral, cujo calor é fortíssimo, como em cima da serra,
cujo frio é intenso.

A photo-gravura representa unr.i laetio-cattleya, hvbrid;
natural, que doià annos'depois de arrancada de beira-mar
no Estado de Santa Catharina, floresceu nas regiões fria>
do planalto de Corvtiba, produzindo, apezar dos rigores de
inverno, vinte e sete flores,

A inflorescencia desta orchidéa durou trinta e dois
dias, no Pavilhão das Flores tia Exposição Paranaense,
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ILLUAINAÇÃO ftj AZEITE DÉ PEI^E

Ede 
nossos dias a illurninàção a gaz d'esta ci-

dade, inaugurada em 25 de Março de 1854, a
titulo de experiência, no Largo do Paço, ruas do
Ouvidor, Rosário, Sabão, S. Pedro e Direita.

Tão importante serviço, de ha muito reclamado, foi
devido á iniciativa do grande brasileiro Irineu Evan-
gelista de Souza, mais tarde Visconde de Maná.

Em tempos antigos, a única illuminação consistia
nos candeeiros acesos pela piedade dos fieis em frente
aos nichos de santos collocados nas esquinas das
ruas. Ainda no tempo
do Vice - Rei Luiz de
Vasconcellos, enumera-
vam-se 73 desses Iam-
padarios, distribuídos
pelas 4 freguezias da ci-
dade : 22 na Sé, 27 na
Candelária, 12 na de S.

José e 12 nade Santa
Rita. Para se guiarem
atravéz das escuras e
lamacentas ruasda cida-
de, serviam-se os par-
ticulares de arehotes ou
pequenos lampeões le-
vadôs por escravos. -

Entre os muitos ser-
viços prestados pelo
Conde de Rezende, de-
veu-lhe o Rio de Janeiro
a introducçáo de Iam-
peões de azeite de peixe,
subsidiada pelos cofres
do Governo. Diminuto
a principio, o numero
de lampeões foi augmentado por Paulo Fernandes
Vianna, Intendente Geral da Policia, a cargo da qual
esteve esse serviço até 1828.

Pela lei de 1 de Outubro de 1828, passou esse
encargo á Gamara Municipal. Mais tarde (21 de Outu-
bro de 1843) passou elle para o Ministério da Justiça.
Hoje, como é sabido, o serviço da illuminação publi-
ca está sob a dependência do Ministério da Industria
e Viação.

Deficiente e imperfeita era a illuminação da cidade
por meio dos lampeões de azeite, collocados a grande
distancia uns dos outros; demais, a luz avermelhada e
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amortecida dos canceeiros, diminuída ainda peloreflexo das guarnições de ferro do complicado appa
relho de suspensão, não podia dar bons resultados.

Os lampeões eram accesos e apagados muito cedo,
por escravos besuntados de azeite e que dormiam ao
relento nas calçadas. Quando a folhinha ánnunci.ava
luar, ainda que a noite se tornasse escura, não havia
illuminação.

A estampa representa a esquina das ruas daQuitan-
da e do Sabão, onde existe hoje uma pharmacia

homoeopathica, casa em
que foi assassinado Du-
clerc, e dá perfeita idéa
dos antigos e mons-
truosos lampeões.

Vê-se agachado um
d'esses pobres párias,
procedendo á limpeza e
servindo-se quasi sem-
pre de pannos tão en-
sebados como a sua
pobre e rota vestia. Lá
está a corda clássica, o
cadeado e demais ape-
trechos.

Em pé, fiscalisando
o serviço, vemos o in-
fal li vel capataz. quasi
sempre também escra-
vo, de chicote debaixo
do braço, e prompto a
despertar o somiiolento
parceiro.

Cousa curiosa: esses eapatazes„eram, na n aioria
dos casos, verdadeiros verdugos; em muitas fazendas,
os negros preferiam feitores brancos, a serem manda-
dos pelos de sua raça. A suprema aspiração do negro
liberto era também possuir mais tarde escravos, lando
preferencia sempre á raça cruzada. Negras ninas
houve que timbravam em ter escravos línii ros e
mulatos quasi brancos.

Ódio de raça? Ou antes, misérias da ekcravídão

Março - 1904.
Dr. Vieira Fpzaula.
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E 
ainda esta, (disse-nos Amancio) no fim de

minha ionga vida, tão cheia de alegrias e de tris
tezas, a recordação mais funda que guardo dentro da
alma.

Fechando os olhos, para mais claramente evocar
a memória dos dias da minha infância, vejo logo,
nitidamente desenhada pela minha saudade, a doce
figura da velha mãe Maria. Tão velha!... Quando'
nasci, já o seu cabello encarapinhado embranquecia.!
Ainda viveu comungo uns treze annos. E nunca
ninguém tiie soube dizer onde morreu, nem onde foi
dormir o ultimo somno o seu corpo de velha escrava,
alquebrado por quasi um século de captiveiro e de
trabalho.

Comprar e vender escravos era, n'aquelle tempo,
uma cousa natural. Ninguém perguntava a um negro
comprado jo seu passado, como ninguém procurava
saber de onde vinha a carne com que se alimentava
ou a fazenda com que se vestia. De onde vinha a
velha Mana, quando, logo depois de meu nascimento,
meu pae a comprou? Sei apenas que era africana; e
tinha talvez um passado terrível: porque, quando a
interrogavam a esse respeito, um grande terror lhe
dilatava os olhos, eas suas negras mãos reluzentes e
callejadas leram sacudidas de um tremor convulsivo,

Conmosco, a sua vida foi quasi feliz. Na cidade, o
captiveiro era infinitamente mais brando do que naroça. Aqui, si havia o trabalho sem tregoas. não ha-
via, ao menos, o chicote do feitor. Lá fóra, sim ! lá
fóra, era a labuta esfalfante do café, os dias terríveissob o sol implacável, a comida pouca eo castigomuito. .Maria, quando eu ás vezes lhe perguntava o
que era a roça, ficava callada. olhando o chão, comose estivesse revendo com horror o tormento d'essavida ant; a. Um dia, despiu a meio a camisa de algo-uao grosso^ e ihostrou-me as costas e o peito. A
pelle gjfeía estava de espaço a espaço cortada de lar-
j^ver^*'es> cicatrizes, signaes de queimadura. Eu,

neus innocentes olhos de seis annos, olhava
;em comprehender. "Como foi isso, Mãe

Maldades dos homens, sinhôsinho, mal-
homens...-; Certa noite, como ella me con-
historia em que se fallava de creanças rou-
pães, perguntei: "Você nunca teve filho,

ía?« A pobre negra limpou uma lagrima, e
mdeu: mudou de conversa, e continuou,

a meia lingua atrapalhada a contar a insto-
d'essas compridas historias da roça, em
iperêrês e capóras, almas do outro mundo

- céo. E eu olhava-a, com uma secreta ma-

com os
aquillo
Maria?-
dades d.
tasse un
badas a.
Mãe Mr
não res
com a ;.
ria,-un
que ha s
e anjos i

goa... Não que comprehendesse bem aquillo;: mas a
minha intelligencia de creança já advinhava uma parte
daquella dolorosa vida de captiva.

Como ainda me lembro dessas noites!... Era na
sala;de jantar,;que tinha uma grande varanda, deitan-
do para o quintal. Estou ainda vendo o velho sofá
de madeira negra em que meu pae dormia á sésta, a
ionga taboa de engommar em que as mucajmas pas-
Saiivam a ferrcf a roupa branca, e, perto da mesa em
que ardia o grande lampeão de azeite, minha mãe
immovej e pallida, na sua feia e enorme cadeira de
paralytica.

j Moça ainda, ficara ella assim, logo depois de ter
eii vindo ao inundo. Como a perdi muito cedo, não
mje lembro bèm delia: lembra-me apenas que era
bonita e não fallava nunca. Olhava para mim, para
meu pae, para;as escravas com um olhar apagado de
louca resignada e mansa.

lAssiin, a velha Maria foi a minha verdadeira mãe.
Havia ainda em casa uma senhora edosa, prima de
meu pae, que lera quem dirigia tudo. Essa, porém,
apenas tinha tempo para governar as escravas, fazer
do^es, e cuidar das costuras e das roupas engomma-
das. Boa Mãe Maria! era ella quem me lavava, quem
me vestia, quem me aturava... Quando eu não queria
obedecer, procWava fingir-se zangada, e ameaçava-
me: "Nhô Amancio! Nhô Amancio!" E acalmava-
me, por fim, prpmettendo-me uma nova historia. Sen-
tava-se no chão, cruzava as pernas,, e começava.
Ouvia-se apenas na sala o resomnar de meu pae que
dormia a sésta, o pigarro da velha prima qué cozia, o
ruído que faziam os ferros de engommar sobre as
taboás, e a voz arrastada de Mãe Maria, fatiando de
saciperêrês, de; capóras, de almas do outro mundo e
anjos do Senhor.

Todo aquelle enredo fantástico, em que passavam
bruxas cavalgando cabos de vassouras, príncipes que
roubavam princezas, archanjos que desciam do céo
para curar as feridas dos escravos no tronco, negras
aleijadas, que invocavam o diabo, á meia noite, no
meio do -matto, e eram afinal arrebatadas por elle
rt'uma nuvem de fogo e enxofre, - tudo aquillo se
atropellava na minha cabeça, cançando-me, dando-me
arrepios e vertigens de medo.

;D'ahi a meia hora, pesavam-me as palpebras. Aos
meus ouvidos, a voz de Maria chegava cada vez mais
fraca: até que, quasi sumida de todo, parecia vir de
longe, de muito longe, vaga e indistiucta como um
echo. Eu deixava cahir a cabeça sobre o seu collo, e
dormia. E era ella quem, carinhosamente me levava
para a cama, era ella quem me despia, e, obrigando-
meia ficar de joelhos, tonto de somno. me fazia repe-
tir o Padre Nosso, estropiado pela sua lingua de afri-
cana.

«

4
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Quando tive de ir para o collegio, -um internaio
severo, de onde os alumnos só sabiam uma vez por
anno, chorei muito tempo, abraçando Mãe Maria,
agarrado á sua grosseira saia de riscado azul Ella
chorava também, chamando-ine seu filho, beijando-
me, consolando-m.e:

Vae, Nhò Amancio ! vae, meu filho! vae p'ra ser
homem! vae, Nhò Amancio! a sua negra velha fica
resando a Nosso Senhor! a velha fica resando!

Pela mão de meu pae, fui pela rua soluçando, solu-
çando...

Oh ! os primeiros dias de internato ! Que casa!
As salas, muito altas e muito claras, tinham um silen-
cio que dava medo. Entre as bancas de estudo, o
padre Francisco passeava, batendo com força os ta-
cões dos sapatos, fungando pitadas de rape. Eu, com
a morte na alma, lembrava-me da casa lembrava-me
da varanda que dava para o quintal; de minha mãe
immovel na sua enorme e feia cadeira de paralytica, da
velha prima que costurava, e de Mãe Maria... de Mãe
Maria ! e das suas mãos eallejadas e reluzentes! e de
seu cabello encarapinhado! e da sua voz! e das suas
historias! E as letras do livro iam-se confundindo e
tjansândo, vistas através das lagrimas que me emba-
ciavam os olhos. \

Mas, passou a primeira semana, passou o primeiro
mez, passou o primeiro trimestre. Criei amizade aos
companheiros. E a minha saudade foi diminuindo,
diminuindo, diminuindo...

Quando o primeiro semestre findou, já Mãe Ma-
ria, e a sua face, e a sua carapinha, e as suas mãos, e
a sua voz e as suas historias, ine appareciam indisfiri-
ctameute. como ao fundo de um passado remoto. A'
noite, quando me deitava, depois do exercício vio-
lento da cabra-cègã e da barra, o somno já não
me deixava pensar iVaquella que ficara resando a
Nosso Senhor por Nhô Amancio. Nhò Amancio só
se lembrou de Mãe Maria quando as ferias chega-
ram...

"Ah! Nhô Amancio! dizia a preta chorando, de
joelhos, beijando-me as mãos como Nhô Amancio
está crescido e bonito!"

Um anno de collegio bastara para me transformar.
E, agora, eu apparecia á velha ama-secca, como um
novo sinhô-moço, um sinhô-moço que tinha 11
annos, que já sabia ler e escrever, que já se julgava um
homem, e que ás historias atrapalhadas e tolas de Mãe
Maria preferia a malha e a gynmastica.

A vida da casa era a mesma. Apenas Mãe Maria,
não tendo agora sinhô-moço para criar, passara a
tratar da lavagem da roupa.

E era no quintal que estava agora quasi sempre, de
saia levantada, patinhando na agua da barréla, indo de
coradouro a coradouro, — um pouco mais velha, um
pouco mais tropega, mas ainda robusta.

Foi durante essas ferias que se deu o caso, clja re-cordação ainda hoje, no fimjdè minha longa vida tãocheia de alegrias ede tristezas, éa mais viva dá$'que
guardo dentro da alma... •

m
Uma tarde, Mãe Maria lavava roupa no quilitalDesci. Ao fundo, ficavam os| cercados das gallirihasComecei a atirar-lhes pedras Mãe Maria protestoulogo: "Nhô Amancio! Nhô Amâneiol que maldade

menino! deixa os bichos, Nljô Amancio!" Eu ria, econtinuava. j
Entre mim e os cercados cio gallinheiro, ficavam

os coradouros. As pedras passavam sobre a cabeça
da velha.

"Nhô Amancio! Nhô Ainancio! Deus castiga,
Nhô Amancio! repetia a* preta, mas sem gritar!temendo que meu pae a ouvisse. E eu ria, e çonti-nuàva. Correu então para mini... Eu ria. E as pedras
passavam por ella, rentes algi mas, na direcção dos
cercados.

Não sei como foi... Vi-a cambalear e cahir, levando
as mãos á cabeça, de onde o sailgue corria aos borbo-
toes. Senti no coração uma pai cada secca, dolorosa.
Uma nuvem de pranto me cresceu nos olhos. Corri
para a velha, com a garganta sutfocada de soluços.

Uma pedrada lhe quebrara a cabeça: e o sangue
ensopava a sua carapinha dura, lá quasi toda branca.
Principiei a gritar, allucinaelaménte. E ella, tremula.
desfallecida, apertando a ferida com a mão manchada
de vermelho murmurava:

"Não grita, Nhô Amanbio. \não gritai não foi
nada ! não grita que sinhô ouveH

Mas eu gritava. Todo o antigo affecto esquecido
renascia ali, diante da minha velha Mãe Maria, toda
banhada em sangue, ferida por mim. Toda a casa
acudira aos meus gritos. Vi junto de nós meu pae, a
prima, as escravas. Então tive medo do castigo...

Mas a velha negra já tinha um sorriso nos lábios.
E olhando meu pae, que indagava! a causa d';:.jiiillo,
dizia: "Não foi nada, Sinhô, não foi nada! A negra
velha escorregou no sabão, e quebVoti a cabeça nas
pedras. Mas Nhô Ainancio acudiu Io,go. Não foi nada,
Sinhô, não foi nada!"

Quando, pensada a ferida, eu, a sips com ei ia, a vi
salva e repousada,—cahi nos seus braços pédmdo-lhe
perdão, cobrindo de beijos aquella face quem. pare-
cia tão bella, tão clara, tão illuminada como a face de
um daquelles anjos do Senhor, de que ella me falia-
va nas suas compridas historias da roça. E eiiacho-
rando também:

"Que é isso, Nhô Amancio? que foi que MüeMa-
ria fez?... tinha que ver que Nhô Amancio fosse apa-
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nhar um; sova por causa do cangalho de uma negra
velha!...''

Dahi; um anno, quando de novo voltei do colle-
aio.aihíja abracei Mãe Maria. Via-a e abracei-a ain-
da, pelo Natal, dois annos seguidos. Depois... morto
meu pae. morta minha mãe, vendidos todos os escra-

i" ""V?^ '

vos da casa,—nunca tive quem me dissesse onde foi
dormir o seu ultimo som no a minha velha fifãe Maria,
alqueibrada por quasi um século de captiveiro e de
trabalho...

j Olavo Bilac

Nota—-Este conto inédito pertence a um livro que está
sendo editado pela casa Alves & C.
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! TMA das feições da nossa vida literária o amu
^passado foram as controvérsias aqui havidas res
peito á nossa lingua:

No meu primeiro artigo desta revista, consagrado
aquelle assumpto, não pude, por amor de me nao
alongar, tratar desse seu aspecto, e fazendo-o agora
sinto a necessidade de reconhecer que a minha epi-
graphe é tanto ou quanto pretenciosa. Mas pretenção,
si pretenção ha, que não passa do titulo. Demasiado
sei quanto a matéria excede á minha escassa cornpef
teneia. E, entretanto, que excellente assumpto pari
um philològo, si acaso temos ahi philologo capaz di
o tratar com as capacidades que elle requer! E ta[
estudo precisa ser feito, pois é a base scientifica, hão
só necessária, mas indispensável, em que assente-
mos as nossas Iocubrações, até agora um pouco no
ar e sempre eivadas do espirito rhetorico das antigas,
e ainda de modernas, especulações lingüísticas portuf
guezas.

Si, como ao principiar notei,aquellas controvérsia?
foram uma das feições da nossa vida literária o
anno passado, esse facto não é, todavia, excep-
cional, ou sequer raro, nesse aspecto da nossa
vida. Antes se repete, esporádica ou determinadament
te, e com maior ou menor intensidade, em varioi
momentos da historia da nossa cultura. Oeralf
mente tratamos com menoscabo a nossa lingua, que
por via de regra ignoramos, graças, principalmente, aó
péssimo systema porque uol-a ensinam os nosso?
mestres, dos quaes muitíssimos tambem não a sabem!.
Mas isso não foi motivo para que não houvesse semf
pre no Brazil, nas províncias e na capital, um certa
numero de estudiosos, mais ou menos obscuros, mais
ou menos competentes, que de vez em quando saíanji
á praça, quero dizer, em jornaes, em revistas, em livroíp
ou em folhetos, a emendar-nos dos nossos erros e.à
ensinar-nos como bem falar e escrever.

Póde-se notar, sem sair da estricta verdade, que enti
geral taes mestres, apezar do amor que á lingua conf
sagravam, das optimas intenções que tinham, e dá
convicção com que por ella combatiam, escreviam!,
entretanto, mal, ao menos sem algum dos dote^
que, com a correcção grammatical e léxica, fazem o
escriptor, e, mais, careciam de qualquer methodo
racional em suas loeubrações. Outra cousa que sè
poderia tambem notar é que a sua intervenção1
ficava, por via de regra, estéril e sem influencia, pois,
a aceitar-lhes o critério da boa linguagem, verifica-sè
que, se continuou a escrever mal, apezar das suas ceu -
suras e ensinamentos. Porque, de facto. salvo talve£
no periodo propriamente portuguez da nossa literar
tura, que não fazia senão reproduzir inferiormente,

nas idéas, na composição, no estylo e na lingua a
portugueza, já tambem em começo de decadência
nunca se escreveu no Brazil como em Portugal enunca os mestres da lingua ali tiveram aqui diseipu-
los que os rivalizassem ou siqueriemulassem.

Tivemos, é certo, escriptores de valor, valor relati-
vo, muito relativo, entenda-se, mas, salvo naquelle
periodo, como o poeta Botelho de Oliveira, porexemplo, nenhum benemérito do titulo de clássico
nem o mesmo João Lisboa, porventura o mais terso
e vigoroso prosador brazileiro. Notabilissimos escri-
ptores nossos, como José de Alencar hontem, o
Sr. Joaquim Nabuco hoje.de propósito; ou por deslei-
xo, sinão errônea concepção do evolvér das linguas,
gravemente pecam sob o aspecto da correcção. 

^Este
facto, que aliás se passa em todos os pp^os sem lin-
gua própria, mas herdada, incontestavei|inente com-
prova a sediça verdade, demonstrada pella philologia,
da evolução das linguas, da sua; modífjcação e até
transformação sob influencias diversas, cbmo sejam a
mudança para outras regiões, o contacto com outra
gente e com outras linguas, e com hábitos espirituaes
e costumes e circumstancias divefsas dòs de sua sede
originaria. Pura irracionalidade èeria, portanto, pre-
tender que o brazileiro, o norte-ajuericano ou o his-
pano-americano falassem e escrevessem a lingua
clássica do seu paiz de origem. E/\ exigir unia impôs-
sibilidade. Nem dentro do mesmo paiz seria isso pos-
sivel. Nenhum dos modernos em Portugal, nem ainda o
obsoleto Latino Coelho, e o arçhaico quinhentiçta
Castilho, escreve como Fr. Luiz de Souza ou Vieira.e.
em França, nem mesmo o Sr.- Brunetière, como
Bossuet. Nessa terra dp bom gosto literário toda a
affectação de aichaismo e de purismo é condemnada.
Si a força de estudo, de um obs.inado trabalho de
imitação e de démarquage e de propositada maça-
queação dos escriptores clássicos portüguezes, um
brazileiro conseguisse escrever como elles, ou dar-nos,
a illusào delles, esse escriptor seria um escriptorarti-
ficial, um producto monstruoso de artificio literário.

Não é menos certa a corriqueira noção philologjca
de que, como todas as formas de evolução, a das lin-
guas obedece a duas forças que a regulam, e. -¦'¦¦ posso
dizer assim, legitimam, a conservadora e a ; ;ogres-
siva, ou, como diria um pedante, a estática e a dyna-
mica. Si a evolução óii progresso das linguas. regu-
larmente feito, sob a acção normal das causas reco-
nhecidas como seus agentes náturaes é um fa. co con-
tra o qual não prevalecem grammáticos ou ^eratos
preconceitos puristas ou clássicos,
ou transformação rápida, atropeladji, pelo influxo pes
soai dos ignorantes, dos maus escriptores, di neolo
gistas que o são por lhe não con
não é irracionalidade menor que a

Prestam, pois, um bom serviço i
que, ainda exagerando as excellen

hecerem < léxico,
apontada,

i nossa (ingiia" os
cias e a necessida-
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de do-jcl^-sicismo, procuram estorvar a marcha, de-
iiiasfado apressada, sinão tambcm precipitada, do
portiUue/ no Brazil. Somente erram, e gravemente,
aqueffes que suppõem poder detel a, e, muito irracio-
nalineiite, fazer-nos voltar a escrever segundo mode-
los clássicos, que preeonisam á nossa imitação. Aos
escri|tores verdadeiramete dignos deste nome cabe,

íu exemplo e influencia, estabelecer a justa pon-
io entre as fôrmas tradicionaes da língua e as
formas mais modernas e mais legitimas, sem
; esquecerem que. embora a syntaxe e o léxico

por s
deraç
suas

á unia

questãi

jamai
de unia lingua evolvam também,ha nella uma virtude
ou propriedade chamada Índole, que tem ao menos
afixidlv.apparentedas estrellas que pretendemos fixas.
A suaíndole é que é preciso respeitar, para lhe asse-
ornar li compostura e a regularidade, indispensáveis

liugua que se presume de culta.
0 anno passado esta velha e sempre j debatida

da pureza da lingua portugueza aqui veio de
novo a discussão. Creio que desde uni anno antes, o
literato portuguez Sr. Cândido de Figueiredo ericé-
tara no jornal do Commercio uma serie de artiguetes
ensinaiido-nos o que se não devia dizer. Muitas das
suas lições eram manifestamente erradas, como qual-
quer pessoa não de todo inculta podia por si mesma
verificar, e como lhe mostrou um velho estudioso
destas cousas, o Sr. Heraclito Graça, em artigos no
Correio da Manhã. O que, porém, talvez anais que
tudo contribuísse para repetir não ouso dizer reno-
var—a questão foi o famoso Parecer dado pelo
Sr. Ruy Barbosa sobre a redacção do CodigOÍGivil, Era
um terrível factum contra a ignorância da lingua
daejueiíês que, por sua situação e renome acadêmico
e official. pela sua posição de representantes da na-
ção; eram considerados, e se presumiam, o escol
intéljectiial da sociedade brasileira. Passando o Sr.
Ruy Barbosa pela nossa maior competência no
assumpto, muito grande foi o effeito do seu Parecer.
A verdade é que quaesquer que fossem os defeitos e
até desacertos, depois demonstrados, da sua critica ei
dos seus reparos, a impressão geral deixada pelo seu!
exame da redacção do Código não pode ser sinão queiessa red oçãoé má, e, portanto, como eu disse então,j
que nós não sabemos a nossa lingua. Ás respostas;
que lhe eram, e criticas que lhe fizeram, retrucou
0 ^'- Barbosa com a ainda mais íamosa Replica,

e 214 paginas, em typo miúdo, e matéria
grande e grosso volume.

-Z. hoje o mais copioso repertório sobre as
questões — e até questiunculas que dividem os
gramn,.; ,;eos da lingua. Sempre tive para mim que a
língua portugueza jamais attingiu á disciplina e rela-
jivafix;¦¦ezgrammatical e léxica a que outras porven-tura du -aram. Não creio que entre as línguas cultasalguma haja onde sejam tantos os casos controversos,e entre os seus melhores escriptores mais e maiores

in-foli.
para u

É, ta

cos
ri o
de

que

as contradições. A Replica úo Sr. Ruy Barbosa selvin
grandemente para corroborar este juizo. Não podendo
muitas vezes contestar as razões e os testemunhos
que em contrario a conceitos seus do Parecer lhe
oppunham, o illustre publicista mostrava-lhes, com
largo conhecimento dos factos e dos clássicos,
que também tinha em seu favor razões e teste;nu-
uhos numerosos e eminentes. O que se pôde con-
cluir desta forma de argumentação, abundante) uo
seu trabalho, é que nos clássicos ha para tudo. E ao
cabo esta verdade resaltou de toda a dispissãq elo
Parecer do Sr. Ruy Barbosa e da sua Réplica. Ai co-
meçar pelo professor Carneiro, da Bahia, todos os
seus críticos lhe mostraram com exemplos class
a sem razão de muitos dos seus conceitos. Assii
fizeram, não só aquelle professor e gramiiiatico
profissão, mas, alem da commissão parlaiíjentai
opinou sobre o Parecer, o Sr. Clovis Ipevilnqua,
primeiro redactor do Código, ò professor Pereiiíj da
Fonseca, de Pernambuco e outros. Lembro-mej ter
lido um excellente artigo do Sr. Gonçalo Monizj da
Bahia, sobre a palavra successo na accepção, condam-
nada pelo Sr. Ruy Barbosa, de "bom successo»,jde-
monstrando cabalmente, com boas razões philologi-
cas, e muitos exemplos clássicos, a legitimidade de tal
accepção, pela qual eu próprio já havia, aliás, pugnado.

No mesmo anno. o Sr. João Ribeiro, que republi-
cara no anno anterior os seus interessantes Estudos
philologicos, escreveu alguns artigos geraes sobre a
questão da lingua, preconisando a sua maior pureza
e, com toda a razão, combatendo aquelles que, ipor
esconder a real ignorância do seu próprio falar
e a pretexto de modernismo, a alteram e deformam
desavergonhadamente. O Sr. João Ribeiro levava
sobre muitos dos discutidores deste assumpto a yan-
tagem, não só dos seus conhecimentos especiaes, nas
de ser um espirito moderno, um escriptor elegante e
novo, um poeta bem contemporâneo, a quem os
seusemulos em idade e profissão literária não podiam
apodar de carranca ou caturra. Após elle, e no mejsmo
jornal, entrou na discussão de casos controversos da
lexicologia portugueza o Sr. Heraclito Graça, com
artigos qne se dirigiam especialmente á censura dos
trabalhos do Sr. Cândido de Figueiredo. O Sr. Graça,
então só de poucos conhecido como fervoroso e aem
aproveitado estudante da nossa lingua, é um antigo
e intelligente e desinteressado estudioso delia. I Èm

1muita cousa levou manifesta vantagem ao escriptor
portuguez, cuja sciencia philologica já havia fcido
bastante abalada em dous opusculps de um verda-
deiro philologo, o Sr. Leite de Vasconcellos.

Um jovem -estudioso destas cousas, o Sr. Mario
Barreto, também publicou um livro Estudos da lin-
gua portugueza, versando, como a maior parte [dos
outros, sobre applicaçõesde palavras e fôrmas léxicas
controvertidas.
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Ainda ha com certeza outros trabalhos desse |j)e-riodo, em jornaes e revistas provincianas, que infeliz-
mente desconheço, e alguns não serão sem mérito.
De tudo o que li tirei duas conclusões, a primeira jádita, da indisciplina e inconsistência da lingua, cujos
melhores escriptores, e muitas vezes o mesmo escri-
ptor, têm numerosos exemplos desencontrados com
que se podem justificar opiniões diversas; a segunda,
que todos os estudos da lingua aqui, ainda os melho-
res, carecem de uma seria e solida base de estensoíj; e
profundos estudos philologicos, sendo ainda a
maioria delles feitos por amadores, sem o necessário
preparo scientifico, de um ponto de vista rhetorico,
eivados de preconceitos clássicos, como si os cias si-
cos fossem infalliveis. Ninguém ignora que no Braídl
justamente os estudos basilares da philologia, o est

as clássica:, o lati in
do completo e profundo das linei
e o grego, e ainda o do saoscntd, ou o da piuloloaj,especial dessas línguas e de outrals em relação proxima ou remota com a nossa, e cia philoloo:a aeral
absolutamente não existem, E não me parecem co-nhecimentos cujo estudo systémát cp possa ser substi-tuido pela autodidaxia. Como quer que seja. porémesses estudos e discussões sobre ai lingua portuguezano Brazil têm ou podem ter um resultado benéfico ode nos obrigar a sermos mais cuidadosos e respeita-
dores delia, e fornecer a futuros verdadeiros pliilolò-
gos preciosos elementos de informação.

J. Veríssimo.
])a Ariti/iinin fírazileira11-
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0 AGSTRG De GAAP0
ROMANCE MINEIRO DO SÉCULO XVIII

í MO íPIRIEB-O - ie_J>.T'C%sr.l_.S _ .C,A\«C__>i1.>4!EIRir •*_ C.í

CAPITULO I
_3>S H_>fn_^<G€Í>€;S ffscraEs

LÁ 
no Banco da montanha, cujo dorso pelado recorta-

va-se no azul do céo, gemiam vozes humanas uma cantil-
lena sentida.

Defronte, pela estrada de Villa Real do Sabará á Vil lá
Nova da Rainha, passava a trote, naquella enfarruscadá
manhã de fevereiro, um destacamento de dragões reaesj,
que, escutando a cantilena, solTrearain os animaes e, de
ouvido alerta, marcharam a passo.

O commandante, ao perceber a curiosidade dos solda-
dos, quasi todos reinócs e novatos na terra, disse-lhes em
tom de explicação;

—São negros a trabalharem nas catas. Por aqui é tud<
assim. Estamos já no coração da terra do ouro, hoje o
melhor dos senhorios d*El-Rei Nosso Senhor, que Deus
guarde.

— Povo altanado, terras ingratas, Sr. alferes! retru
cou-lhe um dragão magro e ossudo, que, pelos modos e
pelo aspecto, parecia experimentado nestas Geraes.

Palavras ditas, reinou silencio e o destacamento conti-
uuou a marcha, abeirando o barrocal do rio Sabará, que
corria cm baixo, no fundo do despenhadeiro, a boas cin ¦
coenta braças.

A estrada era rasgada no flanco da montanha e acom-
panhava o valle do rio. Aos pés dos soldados,] crescia ;
matta, lançantc abaixo, encobrindo o rio, cujas águas ályo-f
rotadas com as chuvas, rugiam acachoadas, rolando espu
mosas no leito de pedras. Do outro lado, reaprumava-se o
morro, mostrando na lombada, desde o espinhaç
raspões das catas e desmontes.

-s_nrr?>-—-

_.*B_-_S__¥3-

>, os largos

!traria urrj.
povo a luctar com esse tracto de terra alcantilallo e a pro]1

Só mesmo a desenfreiada cúbica <lo ouro

fundar-se nelle como formigueiro, apanham
quando não morria grande parte, aquelles luim
aquellas terebrantcs pontadas, de que, com tanta gravidaj
de e terror, falam o cirurgião-mór Luiz Fe
«Erário Mineral», e o doutor João Curvo Semi.
sua muito honrada «Atalava da vida contra as 1
da morte».

Era nas águas. Andava o tempo encoberto
çado. As primeiras pancadas de chuva já tini
ciado invernia forte. Os mineiros tiravam regos para des-i
vio das enxurradas que txinto damno causavam ás lavrasj

Tempo desgraçado, Santo Deus ! Ainda dão é tanto
quando as lavras são de talho aberto; as de mina, porem;
precisam de boas estivas de pranchões de peroba e aroeirai
E o diabo é que a madeira de lei já ia faltando por alli]
Só algum pau d*oleo grande é que ainda restava. O balsa-,
mo, o jacarandá-tan, a cabiúna e o angico abundavam, e

o sempre
>res frios e

LT
rrevra, nó

i-medo, em
ostil idades

e en fumai
iam .innun.

==^_

verdade, á beira do caminho, mas eram tpdl
os velhos já tinham sahido para a construcção das et

>s nov^—que
•rejns

de Villu Real

e dos sobrados da nobreza de Villa Real.
Por esse tempo, o Senado da Câmara

tinha de combinar com a vereança de \jilla Nova da
Rainha os concertos da estrada, que se esboroava com as
chuvas, cavando panellas, ou rasgando socávões .remeti-
dos. Pelo caminho afora, da banda do rio, lá estão as mu-
ralhas rasas como cães marinhos e os largos paredões de
pedra, á escora das camadas oblíquas de terra schistosa
que desabam como avalanches.

Os dragões marchavam com cuidado, reparando atten-
tamente o terreno. Ouasi todos tinham checado do Ri»}
havia pouco, a renderem camaradas da tropa! paga das Mi-
nas, estacionada em Villa Rica. O capitão general dera-
lhes logo, para por-lhes á prova o zelo, a de içada missão
de prenderem o fidalgo revel.

E' certo, porém, que o commandante, o alferes (.onçalo
de São Pavo, era homem vaqueano nestas Minas, destrono
manejo das armas, atilado no commando e—porque oceul-
tal-o?—desses que, em se tratando de criminoso de vulto.
só voltam da diligencia sem o preso quando lhe trazem as
orelhas enfiadas.

Suas traças eram differentes das que usam em diluren-
Icias similhantes seus camaradas. i

Assim, em vez de disfarçar os soldados e espalhal-osí
por não chamarem a attenção do povo, elle, ao contrario,
entendia que a tropa real se humilharia em querer encobrir
essa qualidade; por isso, onde passava com os soldados!
era sempre no meio de barulho de trompas e Ide patas de
cavallos, entre vozes de commando e retimtim de ferros. I!
tudo rijo, direito na sella, armas açacaladas, fardas visto-
sas, num aprumo e esmero de dar gosto e metter medo!

E' verdade também que no meio da licença desses ser-
toes, os mais temíveis facínoras, os mais poderosos qui-
lombolas não brincavam com o alferes Gonçalo. ;

Quando passava pelos arraiaes, ou quando, nas estra-
das, cruzava com os viandantes—forros e captivos, já de
longe, sacavam dos chapéos ao vel-o e, de cabeça desoober-
ta, perfilados, mão ao peito, estacavam para deixal-o
passar.

Os cabras mais foliões, os trovadores mais ànmados
adiavam as folias e os batuques quando o alferes pousava
nos arraiaes. E o faziam por medo só, porque o alferes ate
não era mau companheiro para festas de baptisadb, iierinle
casamento; tocava bem regularmente sua guitarra, mar-
cava sua contra-dança e fazia mui soffrivel mente o seu

pé... de alferes ás moças. Contam até urna proezii delle,
e bem feita, numas janeirinhas, em Villa Real. ÍMas isso
só com gente branca e de familia, de tenente par; cima.
Nada coma ralé! Não dava confiança á arraia miiV . cuja
suan gostava de amo 1 gar a bastonadas.

O alferes tinha um sestro: scismava em tudo nue era
negro e mulato. Se querieis vel-o atrevido deveram, basta-
va fazel-o encontradiço com algum creoulo apatacado ou
bode de prosapia, desses que prosperam, têm estado de

i 
'' 
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nobres,
.xam

^s tomam seu rape em bocetas de ouro e tossem, bai-

[o a c; beca, quando aspiram sua pitada. Ajuizava mal
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(|;i origem dessa prosperidade, suppunha sempre que o
>ito era algum captivo fugido do senhor, lá dos en<í-e-

nrios do ii<>rte, e não deixava escapar oceasião de hurni-

jhar taes pessoas.
Por estas e outras, muito ás oceultas, a satyra anony-

ma ifarrochava-o de appellidos, dos quaes os mais popula-
ram «Alferes Matta-Negro» e «Gonçalo Papão». Ha-
atnbem quem o chamasse «Xiber». por via de um cos-

v.imt que elle tinha| de pedir as cousas para vêr, reclá-
maiitlo a miúdo, com sutaque portuguez carregado—j-
Deixe bêr ! deixe bêr .' xe bêr !

... '
Quem ii acompanhava em todas as diligencias e gosava

xa immediata cotiliança era áquelle dragão magro p
lo, o sargento Peres, que viera das bandas do sul nó
o do Exmo. Sr. José Antônio Freyre de Andradaj,

segundo conde de Bobadella, e passara sempre bem recom1-
mendad >, até ao governo de S. Excia. o capitão general
conde de Valladares, que, em tão verdes annos, oecupava.
posição de tanta responsabilidade, desde o anno da graç;
de 1 '68.

—Vamos almoçar na villa, que trazemos fome ! excia
inou o alferes. í

^s rosetas picaram os cavallos, que choutearem pel<
caminho.

í a orla tio souto que abeirava a estrada, do lado d<
is arvores vestiam-se de novo, lavadas pelas chuvas

Por sobre o verde macio do basto arvoredo estrellejavam,
» ramalhetes dourados, as copas floridas do pau d'arco,
cachos amarellos do angelim. Da banda de cima, pela

encosta carrasquenha, viçavam a maugabeira e o pau santo,
irbustos de mauacá escondidos na sombra de altos
os e cobertos de florinhas roxas, evolava-se delicado

O

rio

com»
e os

De ;
tron<

i .

o-
im
da
ue

um vermelho de sangue, tênues cipós de folhas duras e e
nessas, a provocarem a vista dos passantes. Um drag;
novato exclamou :

—Oue linda que é a florinha do sil vedo !
—Passe de largo, camarada ! avisou o alferes. Olhs

aprende o que te eu vou ensinar : onde vires aquella í:
rinha vermelha, não se bate estaca nem se assent;

•tendas. Quem o íizer, corre o risco de perder metade
tropa htrvada. Não sei que diabo tem aquella planta q
tanto a procuram e com tamanha avidez a comem os ahi-
mães ! De uma vez morreu-me aqui uma besta reúna, q*ue
vinha á dextra. Emquanto fazíamos alto para beber agúa,
naquella fonte sob a gamelleira, o animal hervou-se. Pois
nãq andou nem um quarto de légua ! Estrebuchou pira
ahi, de barriga inchada que nem surrão cheio !

j—Ai ! que terra maldita! resmungou, em resposta, o
soldado. Aqui não são só as cobras e as onças: até as flores
do i sil vedo matam. Ai, minha santa Combadão ! Aí !
Cachopas lá da terrinha !

Dalli em diante, seguiram marcha batida, emquanto
lhes favorecia o terreno. Ao fim de long"Ò è demorado esti-
rão!, garimparam a serra dos Olhos d"Agua. deixam o á
direita as casinhas brancas do Ribeiro Comprido, para lira-
renji, lá em baixo, surgindo da terra amarelleqta de \ illa
da Rainha, as torres da famosa matriz.

jMais ao longe, atopétada com o céo. a serra da Piedade,
em cujo alto repousava, como uma garça syinbòlica, a
nova ermida de Nossa Senhora. A villa estendia-se cjimn

que pedindo abrigo á serra. Naqúelle instante, ima
grande facha de neblina desprendeu-se subtilment: do
lombo da montanha e, formando uni hemicvclo, deixou
no i centro a ermida, como uma ave de sonho, em fofo e
amplo ninho de nuvens.

perfiime. Debruçavam-se para o caminho, em cachos dé v
Minas, 1900.
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Altura: 100 metros; força
trecho da

do Dr. Elpidio de Mesq

QUEDAS jtí© SERINHAEM

hydraulica: ^0.000 cavallos. A photographia representa um
fazenda PatlCClda Grande, propriedade

vita, no municipio de Santarém (Estado da Bahia)
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NJÃO ha talvez em todo o continente americano região
*que mais intensamente impressione o espirito de quem

a percorre, ou mesmo de quem lé as descripções que delia
fazejDiosque ahi têm viajado, do que aquella que entre o
Bio-Bio o Valdivia, a cordilheira dos Andes e a da Cos-
ta, no território de Ang*ol, no Chile, dilatà-se por uma su-
perticie de duas mil e quinhentas léguas quadradas, e é
desiglm pelo sonoro e harmonioso nome de Araucania.

mais perfeita concordância poderá: ser encontra-
natureza de um paiz e o caracter do povo que o

*&

Nui
da ent
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e florcs alvas e casca rosada, murteiras e mil outras ar-
\ores, ü entrelaçando-se com ellas, ennovellándò-se entre
as suas raizes descobertas, pendentes dos galhos, ser-
peiam iiuiumeros cipós por entre os ramos e «topas floridas,
num em.naranhamento inextricavel.

^o alto das montanhas da costa marítima e na região
superior da zona sub-andina, elevam-se a cinjeoenta metros

n lado, erg-uem os Andes a sua estruetura gigan-
p.a altitude de mais de cinco mil metros; de outro,

a cadeia de montanhas que corre ao. longo do
mito mais baixa, revestida de magestosas flores-

'* uma e outra cordilheira um iramj&nso valle, de
assombrosa, bordado de altas collijnas verdejan-

ia da veg*etação mais rica e luxurianjte, cortado de
> rios: o Carampangue, o Araquejte, o Tirua, o
ío. Sobre as duas1 linhas de montanhas, faias de
metros de altura, loureiros, canneleiras, lumas

ere-de altura os celebres pinheiros'araucárias, de tronco*
ctos e copas hemisphericas, sussurrando cò'm suavidsJde ao
soproi da brisa, pu uivando lugubremettte quando açoitados
pelos vendava*» do Oceano ou-pelas tempestades an«linas.

jE' a terraços contrastes violentos; a grandeza í
narite, á imponência e magestn.de suprema dos Ande
suas anfraçtúosidades abruptas, seus áleantis ne*j
seus cimos* immensuraveis cobertos de gelds eternf
robustos flancos sulcad.os pelas torrentes de lava que
tam o Antuco, ó Villa-Rica, o Huenahue, o Chi
outros, a esses aspectos convulsos e terrificantes d
natureza dominadora e intratável, suecedem bruscan
ou a serenidade, o carinho, o aconchego das planici
cantadoras que se estendem até as montanhas do Ü1
ou novamente o terror das »vastas florestas mysteri«
profundas. >>

No meio dessa natureza, ora grandiosa e terrive
meiga e acariciadora, vive uma raça viril e enérgica,
caracterisou na historia peba bravura indpniita c<
soube defender sempre a sua liberdade e independ
pelo terror~que conseguiu inspirar a todos os que ovi
atacala, eo furor sanguinário com qUe repelliu t
tentativa de sujeição pela força.

Tresentos annos de combates hão bastaram para
suecumbir, e ainda hoje, apezar da acção do^ tem]
progresso da civílisação,7idos meios mais freqüente
pidos de communicação, dos processos mais brai
intélligentes de que têm usado os governos para attr
a sua incorporação á trMsSá gend da nação chilena
completa.' ';.-.'•' *''*-,-'•'¦ 3*|*;i%£.

.'¦¦ fE' a raça heróica de homens aquém o poeta gu
Afjnjso de Ercilla, que os viu do perto evcom elles
armas, dedicou estes formosíssimos versos, em qu

lis bello e imparcial elogio dos'intniigòs\irrédu
sua terra e da sua gente :

m
da

. i..¦

<No ha habido Rey jamás que sujetase. ví-íí ;
Esta sobervia gente libertada.
Ni ^strangera nación que se jactase
De haber dado en sus términos pisada,
Ni çomarcana tierni quese osase •
Mover en contra v levantar espada;;
Siempre fué esenta, indómita, temida.
De leves libre v de cerviz erguida.»

*Hr«'. 
.- LaíJlra/tcíind-7C.J.1. JS&EÍ
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O nome pelo qual são conhecidos..d;er,fyâ-se>.d
pallavras da lingua peruana: <-//-<?,..ardente kjaiura, 1
de truerra ;ldonde, Âràüca, Araucu.no.e Araucania.

No tempo da conquista hespanhola não s^í distn
das outras Inações selvagens, conhecidas peladenou
geral de \iioluches (guerreiros),j|ue .povoavam o,
região neséa época inn*>miiuida, pois qvxeipertenciap'á mesma raça e fallavain-a mesma lingua Ckili-dui,
gviado Chile), eifíbora em dialectos differentes. Di*»
se os moluches em picuuClies, homens do norte, qu
ta«.'am do Cppinpóaté o Bio-Bio, pehuenches, homens
das araucarjias (f>ehucn)\ sempre confundidos com <
ches, homens do este, do Bio-Bio até o Valdivia, <
ches ou cuncos, homens do sui, do Valdivia a Cl

llaba clie significando gente, povo.
Cada unia dessas nações ou grandes tribus sub<
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vam osvez, em muitos outros grupos que tom;;

caciques—ultneii—que" os dirigiam. A fracção
que nos interessa é a que reside entrej o Bio-

diviã, e que, com o nome de AraucanoA. illus-
todo o periodo da historia colonial do Chile.
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São os Ar:uic;mos (*) homens ile estatura mt «liana, ca-
beca volumosa, rosto redondo, lábios menos es jessos que
os dos habitantes dos Pampas, além da encosla oriental
«los Andes, até onde também se estendem, robus
rosos; as mulheres, na primeira mocidade, em
m«>sas. O semblante, habitualmente frio, refleetido e serid,
assume ás vezes uma expressão espirituosa e meiga. A
língua, rica de vogaes longas, é suave, harmoniosa e caní-
tante ; o talento oratório, cultivado com esmero. O cax;^-
cter do povo é altivo, independente e ranc«>ros«>L antes ta'-
citurno que jovial e cpmmunicativo. Tratam carinhosa-
mente a familia, ainda que a polvgainia seja permittida e
usual.

Guerreiros indomáveis, viajantes iufatigaveis, são, so-
bretudo os orientaes da planície, como os puelches, os
melht>res cavalleiros da America Meridional; vivem da
caça e da carne dos seus rebanhos. Os do lado Occidental
«los Andes, habitando nos vai les, são de preferencia culti!-
vadores, não tendo por isso a vida nômade dos outrosj;
são, porém, igualmente bellicosos. Usavam na guerra . k
maça, bolas, fundas, laços e compridas lanças de vara
flexível ; algumas destas armas, as bolas e laços, ainda
lhes são habituaes. I

Cada tribu era presidida, como já dissemos, por um
cacique—ulmen, de autoridade, aliás, muito restricta, e
escolhido «le preferencia entre os mais velhos e respeitar
veis pelo «liscernimento e precedentes; nos comljates clirit-
gia-os os toqui ou general supremo.

Fora «los c«is<">s em «jue um interesse geral
reunião das tribus para deliberação em commum, viviam
ordinariamente isolados ; não se conciliava comi a indolç
independente e altiva do Araucano a existência collectivai
com as suas tninsigencias e subordinações obrigadas. Ná
immincncia da guerra, quando a invasão estrangeira os
forçava a congregarem-se em armas, mensageijms eram
enviad«>s pelos ulmenes a todas as tribus para av^sal-as do
perigo e convidal-as ase reunirem; uma flecha erísanguen^
taila e cabeças de inimigos previamente immoladps, eran
as suas credenciaes ; f«>gueiras ateadas nos cimos das monl
tanhas indicavam «> ponto de reunião. Constituíam as suas
assembléas nas clareiras das immensas florestas, em noites
de luar, si a urgência o não vedava, e em discussões apail
xonadas e tumultuosas, em que a causa da independência
e o ódio ao invasor eram o motivo da mais vibrante
eloqüência, assentavam numa res«dução. O ataque ao inimi-l
go era entã«> violento e irresistível, e nelle desenvolviam
uma bravura, uma intrepidez e um tão completo desprezo!
da vida e das torturas a que os hespanhoes costumavam!
sujeitar «>s prisioneiros, que raiava pela loucura. Venci-I
dos, nada os fazia fraquear ; vencedores, celebravam com o
sangue, a ruina, o incêndio das cidades, o morticínio sem
distincçã«í de sexo ou édade, a apotheose de sua liberdade
triumphante. Retalhavam-as carnes aos prisioneiros e,
num re«juinte de vingança, assand«>-as de leve, devoravam-j
nas sobre o rosto mesmo das victimas.

Nos raros intervallos das campanhas em que andavamj
sejfipre empenhadosj voltavam á sua existência de altivo;
isolamento. Um viajante franco. (*) que percorreu o paizj
nos meiados do século passado, dizia a este respeito o se-
guinte:

«Le soin de tout individu à se tenir isole réellement|
. hez soi, complètement à 1'abri de t«>ut regard étranger,!
est poussé si loin, que du seuil d'une babitation on doit
n'en pas apercevoir une seconde, füt-ce celle d'un frè-
te, d'un oncle, d'un fils. Ces demeures sont cachées les

(*) Ti'OrbÍRtiy—L'Ho_im_e Atnéricain.
(•) K. «le Ginoux—Le Chili c les Arnucaus.

unes aux autres par des bois, ou encore por des ut_._dei.ts
de terrain scrupuleusement étudiés. Une armée d'i..vasion
àrepousser, une junte, une orgie au suiet de quelquégrand evénement, sont les seules circonstances capabíefde
faire sortir ces hòmmés de leurs sombres retraites et deles rassembler momentanément».

Este amorá solidão, caracteristico das almas fortes quea si se bastam, é ainda uma das manifestações do espirito
de independência, que até nas suas rudimentares crenças
religiosas se vé affirmado. O ser supremo que imaginam
creador de todas as cousas, tinha a missão de protegcl-osem todas as eventualidades, isto é, de servil-os, pofs ne-
gavam-lhe o direito de punir, considerando o homem livre
em todas as suas acçôes, e nenhum culto lhe prestavamnem orações lhe dirigiam. Tinham a noção de uma outravida, numa região que ficava para além do Oceano, eenterravam os seus mortos com as- armas e utensílios de
que, suppunham, haveriam de carecer, deixando ficará bei-
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ra da sepultura, e renovando-os de tempos a tempos, os
comestíveis necessários para a sua existência de alcm-tu-
mulo.

E' este, muito summariamente descripto, o po* que
durante tres séculos luetou victoriosamente, em de!. .a da
sua terra e da sua liberdade, com as armas elementares de
que dispunha, contra as forças aguerridas de Hesp.iriha,
vencedoras dos maiores exércitos europeus; contra os
esquadrões cobertos de ferro arrastando após si pesada
artilheria, e contra os mesmos chilenos emquanto so pela
violência os pretenderam domar.

Cerca de setenta ou «.itenta annos antes do advento dos
hespanhoes, já a tradição refere que haviam elles repeilido
os exércitos dos Incas Tupac-Yupangui e Huaina-Capac
que lhe succedeu, os quaes, depois de se apoderarem do
território comprehendidò entre Copiapó e o rio Maule,
aprestavam-se para transpor o Bio-Bio e penetrar em ter-
ras araucanas.



Emiõ-tO, Valdivia, o conquistador do Chile e funda-
l r de Santiago, teve a mesma sorte; pouco depois foi
novamente porelles vencido perto do rio Andai ien; passados
quatro annos, em sangrento combate, á vistaj dasruinasda
fortaleza Ve Tucapel por elle erguida e que então ardia e<m
•hamrnas, foi derrotado e preso por Lanjtaro, jovem

I No gjovcrno de Quiroga (1505-7), obtiveram estes
ii mas vanjtagens, mas no de Bravo de Saravia, que lhe s
|| deu, e áe propunha exterminar os rebeldes, o exe

hespanhol foi desbaratado em Mareguano.
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legendário heroe, o Achilles araucanò. Para obter a libt
dade offèreceu abandonar o Chile e dar duas mil ovelhas ;
os indios, porém, anancaram-lhe os braços, e, assim, no
meio de horriveis padeçiméntos, morreu tres dias depois;
represália tremenda dos martvrios a ipte tinham visto
sujeitar os seus irmãos de outras tribus, velhos.
mulherese crianças, escravisailos ou queimaílrfsvivos. .

No mesmo anno Francisco de Villagrati, que
succedera a VaMivia, foi completamente esmagado
por Lan taro em Marihuenu. perto de Lota, e a
sua artiiheria cahiu em poder do inimigo, quedelia se apoderou a pulso. Em" 1557-, Lantaro
marchou sobre Santiago, e, nas margens do
Mataquito. se entrincheirou num acampamento
fortificado; um indio ao serviço de Villagran
conduziu o exercito inimigo por um atalho des-
conheci;' i da Íngreme serrania do Caune em quese apoia a a retaguarda araucana; o heroe, sur-
prehen<...i<. a dormir, foi morto ao travar-se o
combat- quando organisava a defeza.

2eu- liçán, o Caupolican de Ercilla, o novo
toqui, depois de combater, com sorte varia, os
nespan. .. s no governo de Garcia de Mendoza,cahm p< - traição, em 155S, em poder do inimigo,e foi. CA.demnado a morrer de um modo atroz:sentara., -no sobre uma estaca ponteaguda, de
modo q a o peso do próprio corpo a forçasse a
penetra , dilacerando-lhes as entranhas; nesta po-siçao etap alvo das flechas inimigas.

Tre? annos mais tarde renovou-se a guerra, sendo go-
^ernador Francisco de Villagran ; os hespanhóes foram
batidos em Mareguano e a praça de Arauco sitiada. Nos
dois annos seguintes, governo de Pedro de Villagrai,Arauco foi despovoada e os hespanhóes batidos em Itata
e ^°dalien; o desanimo lavrava entre os invasores.

Continuou a guerra quasi sem intermittencias nos annos
seguintes ; em 1598 o governador Onez de Loy oi a foi ven-

jcido e morto em Curalava. Este episódio vemjnar-
todo no poema Puréu Indo mi to, de Fernando Alva-
rez de Toledo.

; Seguiu-se então um levante geral e formidável
|das tribus araucanas ; o anno de 1599, governio de
Pedro de Vizcarra, ncou assignalado pelos Isan-
grentos revezes que soffreram as tropas européas
em torno de todas as povoações que haviam conse-
guido fundar além do Bio-Bio. A. devastação e a
ruina assignalaram a passagem dos indomáveis
indigenas ; destes, os que cahiram em poder dos
invasores foram marcados no rosto com ferro em
braza. Depois de tantos desastres, trataram os lies-
panhoes de obter refoços, o que conseguiram. Isso
jnão impediu que sob o governo seguinte, de Fran-
Cisco de Seniiiones (1599-16oo), os araucanos \ in-
jcendiassem Chillau e Osornoe arrazassem Valdijcia.
O século XVI terminava, assim, deixando os itiva-
jsores em situação de absoluta inferioridade.

Durante todo o século seguinte, a lucta piose-
guiu com intervallos mais espaçados; vencidos
{num ponto por forças superiores, levavam os in-
dios as suas incursões a outros mais vulneráveis e
haviam reduzido os hespanhóes á guerra defensiva.
A peste, a fome pelo abandono das culturas] a

gujerra constante, haviam empobrecido os heróicos Ide-
ferisores do solo pátrio e diminuído muito o seu numero;
mãsi, imperterritos e irreduetiveis, mantinham semprje a
mesma attitude de aggressores arrojados. As povoaçdes
fundadas pelos hespanhóes eram destruídas e reconstruídas
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duas e mais vezes, os habitantes dizimados e as mulhere?,.,
únicos prisioneiros que faziam, levadas para o interior dais
suas terras.

Em 1629, capitaneados por Lientur, desbarataram os
hespanhóes na grande batalha campal de «Las Cangreje
ras»; vencidos em Albarada, sob o governo de Laso de 1
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Vega 1L629-3*)), e apezar das grandes perdas que ahi tive-
ram, rcsentirani-se rão pouco do desastre que na adminis-
tração seguinte, .de Lope^de3 Zuiiiga (lt»39-46), viram
solemuemente reconhecida pelos inimigos a sua indepen-
dencia c a propriedade do seu território.

Sob o governo de Acuna v Cabrera (165o-5(>), a cobiça
hespanhola provocou um novo levante geral-dos índios ;
cerca de trezentos hespanhoes foram mortos e Outros tan-
tos levados em captiveiro. Na administração de Pedro Ca-
sanate (K>5o-o2), um mestiço de nome Alejo, que pela au-
dacia e bravura fazia lembrar Lantaro, ihflingiu aos invar
sores constantes derrotas.

Não ha interesse em prolongar por mais tempo esta re-
senha dos esforços empregados durante três séculos, por
um povo heróico, para manter integra e indiscutível a sua
independência. Todo o século XVIII, como os anteriores,
foi preenchido por essas luctas sem cessar renovadas, em
em que a dominação estrangeira, que pretendia firmar-se na
livre terra -araucana, era constante e invariavelmente re-
pellida ; assaltos, çorrerias, construcçâo e destruição de
cidades e povoações, o saque, o incêndio, a tortura, vin-
ganças atrozes, tal é a historia do século ; elle termina
nas mesmas condições do anterior, no que se refere á auto-
nomia das invencíveis tribus.

Ouando no século seguinte, o Chile proclamou a sua
independência, continuaram resistindo aos chilenos, como
o haviam feito aos hespanhoes.

Desenganadò de vencer pela força, procurou o Chile
angariar-lhes of affecto ; essa politica intelligente deu me-
lhores resultados, e a terra clássica da rebellião e da repul-
sa tem ido, pouco á pouco, cedendo á acção do tempo e dos
novos processos de assimilação. *>
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AVENIDA

1

A identificação da raça insubmissa com os de oenden
tes de ü'Higgins e San Martin, e dos que em Chr. ibuco èMaipo succumbiram batalhando pelo mesmo idéiaIde incje.
pendência e autonomia que durante três séculos agitou •
alma selvagem dos indomitos araucanos, não é diüicil e seetTectuará fatalmente. A civilisação, proseguind > sempre
na sua obia de reparação e concórdia, apagará os últimos
vestígios de incompatibilidade e antagonismo que as g-uer-
ras da independência e as luctas civis suscitaram, e que
embora já não despertem ódios nem resentimentos, ainda
vivem nas tradições das tribus dispersas e meio extioctas
como recordações de embates que foram gloriosos, mas que
perderam ha muito toda a razão de ser; a sua memória
permanecerá nos annaes do povo chileno apenas como um
padrão de energia e vitalidade.

Extinguir-se-ão os derradeiros restos da barbaria e fero-
cidade dos antigos tempos, que só serão lembrados para
attestar ás novas gerações as qualidades viris da sua raça;
e só despertarão saudades na alma sombria de algum velho
cacique solitário que nos umbraes da cabana arruinada,
nas noites frias e enluaradas da cordilheira, ouvindo o ulu-
lar do vento nas ramagens altas das araucárias, e o rtigido
de algum volcão longínquo espraiando sobre o manto de
neve a coma flammejante, recorde aos poucos sobreviveu-
tes da tribu os episódios hoinericps das campanhas da
liberdade, as façanhas legendárias^ dos heroes finados:
Rengo, Lantaro, Caupolican, Tucapel.

J. C. de Maria Carvalha.

N. Ii. — As pliotograpltias que illustrfuii este arti«i>. cedidas íí Kó&not pelo Snr.
Capitão ile Mar e Guerra J. Carlos «le Carvalho, fazem parte da colleçâo de typo* r
sitios organisada pelo rlistincto viajante na sua ultima travessia dos Andes, do Chile
íi Argentina. \
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CANHOeS De TIRO RÁPIDO
BE3StPiCfR.illüPlCHH-S P4<ü> BíRM^flíC ! (

DE 
novo voltam os nossos polygonos de tiro ao esjtado

de quietação, a que ficaram condemriádos, depois! que
a ultima reforma do ensino, com o intuito de tornar mais
pratica a instrucção ministrada cm nossos institutos mili-
tares, supprimiu as duas escolas de tiro do Exercito,
únicos estabelecimentos de instrucção pratica (pie possuia-
mos, addiclònando, em irrisória compensação, ao modesto
titulo das dc «preparatórios» o pomposo complemento «e
de tactica». /

Estão terminadas as experiências de polygòno com os
canhões de tiro rápido, que concorreram ao certamfen in-
dustrial, quê so travou em nosso paiz, para a escolha de
um canhão de campanha que permitta aos nossos artilhei-
ros dizer, com o mesmo orgulho com que já o fazem os
nossos infantes: «possuímos a melhor arma de guerra que
existe». j

Anima-nos, porem, a esperança, de bem cedo verinos ;
voltar aquelles campos a alegria que lhes empresta osibi-
Io dos projectis, assignalando cm bellas trajectorias a vol-
ta de uma era nova de actividade proveitosa, como o
voejar das andorinhas annuneia a estação em que as arvo-
res adquirem as suas roupagens, e os jardins a /fragrancia
que embalsama o ar, e que o abastado aprecia e o pobre •
abençoa, nos paizes (pie não tém, como o nosso, o privile-
gío de uma primavera eterna. /

Já se manifestou nesse sentido, em sympatMca acolhida
aos reclamos dos (pie bem comprehendein a ndeessidade da
instrucção pratica de nosso Exercito, o nosso actual Mi-
nistro da Guerra.

E tanto importa bem cedo applaudtrmos o reappareci-
mento das nossas Escolas Praticas.

Elias sendo tão úteis, são igualmente tão modestas,
*

que nem o receio de aggravar o orçamento da guerra po-
dera servir de pretexto á resistência dos que, de tempos a
tempos, montam guarda ao erário publico.

Quando o nosso Marechal Ministro lhes uostrar quão
pouco para isso lhes pede, estamos certos, enc<
bayonetas cruzadas, porem armas em contine
zindo merecido applauso.

Continuemos porem, dizendo o (pie vimo
gas experiências de que nos temos oecupado.

Cockerill, a importante fabrica belga, desistiu, por j
falta de tempo, de nos apresentar o seu canhão.

Essa fabrica, que já em 1888 apresentava produetos i
resistindo ás mais duras provas, supportando 'um de seus '
canhões 2ooo tiros sem deformação alguma, poderia, en- ;
tretanto, nos apresentar material capaz de competir com o i
de suas congêneres, aqui em experiências. Confirmando

i

on trará, não
ncia, tradu-

* nessas lon-

esse asserto, aqui registramos as palavras do General Pon-
tus, Ministro da Guerra da Bélgica, em sessão.da Câmara
dos Representantes, de 17 de Maio de 189o, em consequen-
cia de experiências feitas de modo a dar aos scepticos e
aos tímidos todas as garantias de que o material fabricado
no próprio paiz em cousa alguma era inferior ao que de
melhor se fabricava uo estrangeiro: «Desormais,— i'en
fais du reste Ia declaration formelle—toutes nosbouchesà
feu, de méme que tous nos ápprovisionements <rartillerie
seront usines et fabriques dans le pays».

Para se não suppor taes palavras simplesmente filhas
de um patriotismo exaggerado, sem fundamentos sólidos
o que só se poderá attribuir a quem não tom as responsa-
bilidades de profissional, aqui reproduzimos igualmente
a opinião de um technico estrangeiro, o Coronel H. von
Lõbbel, do exercito allemão : «Les bouches à feu belges
en acier, peuvent soutenir âvec avautage Ia comparaison
avec les meilleurs canons de 1'etranger, tant sous le
rapport des portées et des rendiments que souscelui dela
justesse et de Ia facilite du service de Ia pièce».

Bem justificada era a nossa esperança, ao saber que essa
fabrica tomava parte em nosso concurso.

Não tivemos, igualmente, occasião de estudar o novo
mattrial da importante firma de Schneidcr & C.

Dentro do mesmo anno ella poude mostrar a pujança
de sua producção, apresentando, mezes depois do desastre
de seu primeiro canhão, um outro, em que bocca de fogoe
reparo bastante se diflerenciavam do primeiro typo, Não
poude, entretanto, em (> mezes, reproduzir o material
inutilisado no incêndio de 11 de Agosto de 19o3.

E este material, no dizer de um dos representantes
d"aquella firma, era a ultima palavra quanto ao seu traça-
do e acabamento.

Ficaram assim reduzidos a tres os competidores: Krupp,
Ehrhardt e St. Chamond.

Krupp apresentara em 1902 o seu canhão dc calibre
7c, de 30 calibres de comprimento, de que já nos temos
oecupado.

Duas arguições foram feitas ao grande industrial de
Essen : ter reduzido o calibre e ser o projèctil muito longo,
apezar de inferior a 4 calibres; a primeira, em artigos pub i-
cados no Jornal do Brasil, d*esta Capital, com a assignatura
«Marechal Reformador, que mal encobre a pesso.- de dm
velho e abalisado mestre no assumpto ; a segunda por um
dos membros da commissão de experiências.

Quiz a grande fabrica de Essen dar satiíAaçãó a
ambos, apresentando, a 20 de Agosto de 1903, un canhão
de 7,5c atirando um projèctil de 5k,500.

Si compararmos o traçado d'essa bocca de fo^ com o
do canhão 7,5c de reparo rigido, logo e logo nos jnveh-
ceremos de que só a preoecupação de evitar ver renovada a
arguição de ser aquelle projèctil muito longo, e a necessi-
dade de limitar o peso da viatura-peça ao máximo de 1300
kilog., fixado pelo operoso Marechal Mallet, não p mittiu
elevar o peso d'aquelle projèctil a 5k,850., d; :do-nos
um canhão de superior potência, sem prejuízo dé sua
aptidão para a manobra.

WmmmWÊm



KÓSMOS

Quem , ixará de preferir um canhão mais poderoso,

porqul o seu peso excede de 50 a 60 kilog. a Um outro,

ntelido-.- o peso total da viatura muito aquém do limi-

te estabelec ido por toda parte ?

Oual o artilheiro pratico que julgará inacceitavel o
coeficiente de tracção de 225 kilog. ou mesmo o de 233

kiloff. máximo a que se poderia checar para obter com

aquelle canhão qualidades balísticas mais compatíveis
com asj necessidades d:l kruerru ?

A rigidez do limite máximo de 1300 k., fixado para as
viaturas-peças que teriam de concorrer ao nosso concurso,!
só nòs poderia dar ó que vimos, principalmente nos dous

produqos de Essen e no de St. Chamond: a potência sacri-1
ficada ao ri^or exagerado pela mobilidade.

! Tratemos, agora, do produeto de Düsseldorf, do ca-
'iihão d<j Ehrhardt.

Estei aqui se apresentou com a modesta velocidade res-
tante, a vinte e cinco metros, de 442 tn., determinada a 12
ú-: Setembro dc 1903 ; menor apenas de 8 tn. á consignada
na tabeliã de tiro.

Dias depois, determinávamos experimentalmente a ve-
locidade restante a 2000 tn'., quando casualmente soubemos
que os representantes d'aquêllá casa, descontentes com a
pequena velocidade obtida, tinham augmenta
que havia sido empregada.

Vòitaânòs, assim, a determinar novamente
de restante a 25 m. com essa nova carga, obtendo-se
então 457,9 m.

Inutilisadas no incêndio do Realengo as granadas exis-
tentes, tornou se necessário pedira Düsseldorf nova provi-
sãod'esses projectis, pedido que satisfeito, recomeçamos as
experiências, a 25 de Janeiro de 1904.

Novamente entenderam os representantes de Ehrhardt
elevara velocidade restante a 25 m., obtendo então 482 mi.

Esqjueciam-se, d'est'arte, que as percussões do canhão
sobre <t> s<;u reparo dependem da velocidade de recúò
daquelle, e que esta é proporcional á velocidade inicial p
a relação entre o peso da carga e o do projectil, etc; que
assim elevando a carga, augmentando a densidade de car-

do a carga

a velocida-

regamento a ponto de tornar impossivel Uma das experien-
cias do programma, sujeitavam o seu reparo a percussões
que terminariam por fatigal-o, si outros inconvenientes
se não revelassem antes de se evidenciarj aquella fadiga.

Assim aconteceu; o canhão perdeu a estabilidade que
tanto apreciáramos, e ;i 19 dè Fevereiro !do corrente anno,
em uma serie de tiros contra um alvo a 1.00 m., foram taes
os saltos que deu, que foi preciso o artilheiro se agarrar
a um dos raios das rodas, para não ser cuspido de seu
assento. !

A essa mesma falta de estabilidade!, revelando-se de
outra fôrma, se pode, igualmente, áttribuir os medíocres
grupamentos obtidos nos tiros de justeza e precisão, á
pequena distancia de 1000 m. ; não conseguindo senão 9
empados em 15 tiros dados.

A.\Revista Militar ào mez de Março, a paginas 139 e
140, publica, sob a responsabilidade «lo íillustrado Capitão
Moreira ÍTiiimarães, o resultado dos t<;ros feitos com o
canhão Krupp de 7c, não só aquella distancia, mas, igual-
mente, a 200U m.

E ahi verá quem se interessar pelo assumpto tantas
coordenadas dos pontos de empácto sobre o alvo quantos
os tiros dados.

St. Chamond deu-nos um resultado um pouco inferior,
mas, ainda assim, incomparavelmente melhor que o de
Ehrhardt. ,

Si passarmos das qualidades balísticas do canhão para
as suas munições, poderemos citar o mau funecionamento
das espoletas de duplo effeito, a difficuldade de «graduar as
que foram immersas em agua. Só em uma d'essas espole-
tas se conseguiu mover o mostrador, não: porque qualquer
produeto de oxidação se tivesse formado nas superfícies
em contacto, mas pela infelicidade do artificio empregado
para evitar a acção da humidade.

De tal recurso não precisaram os distinetos represen-
tantes de St. Chamond e de Krupp para que suas espole-
tas atravessassem brilhantemente essa prova.

Tenente-Curou ei L. Harbedo,
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V

A 
questão feminina, de que vimos tratando e cujo
principal problema formulámos linhas acima, tem

sido o objecto de dissertações diversas de centenas de
escriptores, que, de todos os lados, nos .surgem apre!
sentando cada qual o seu modo de vêr, a sua opinião;,
que logo é citada, desde que saüsfaça ao egoismò
mais ou menos desenvolvido do leitor ou lhe abuse
da bôa fé, seduzindo-o pelo encanto dos sentimentos;
aenerosos. Aquelle não indaga do valor iutellectual ej
moral do escriptor, qual a sua competência para tra-^
tar de assumpto tão difficil e complicado; basta que;
o livro esteja escripto com mais ou menos brilho e
seja famoso no meio puramente lettrado.

Assim, desde Platão/apregoando o mais irracionalj
e immoral communismo, até os defensores exaltados1
do mais intransigente feminismo, os quaes se podem
collccar ua serie iniciada pelo sophista grego —aliás;
magistral e definitivamente combatido pelo gênio
assombroso de Aristóteles sem terem muitos o bri-
lho v. o valor que aquelle representa entre os inielle-
ctuarçs da Hellade, desde Platão, dizemos, têm-se pro-
curado estabelecer as theorias mais absurdas sobre o
papel social da mulher, têm-se apostolado doutrinas
irracjonaes e immoraes, que todas sé podem com-
mummente chamar, apezar de pequenas divergências,
pelo nome hoje consagrado: o feminismo.

Mas de outro lado, desde Aristóteles, continuando
os pensadores theocratas, até Augusto Córríte, atra-
vez dos sacerdotes medievos e dos grandes philoso-
phosdo século XVIII, têm-se propagado e defendido,
em ripme do coração e da iutelligencia, pelo amor ej
pela [fé, a verdadeira theoria feminina, a funcção que;
compete realmente á mulher na sociedade, doutrina
systematisada definitivamente pelo gênio maravilhoso
daquelle que reuniu em si, na phrase de um discípulo
eminente, a intellígencia de Aristóteles, o caracter de
César e coração de S. Paulo.

into, das duas correntes de opinião, uma, so-
contraria á evolução histórica, outra, scien-

' conformidade com o movimento humano,
ira que parece dominar hoje na!maior parte
itos lettrados e revolucionários: directores

"Koi^ip.^os e incompetentes de um publico qué não
tem ©pi.iião e nem pôde tel-a, desde que não existe
uma d< utrina social, real e scientifica, commum a
todos, que lhe sirva de gradimetro para julgar ostactos políticos e moraes, como julga de um facto
numerico segundo uma única arithmetica, commum
a rodos, universalmente acceita.

Mas felizmente ainda ha corações que se não dei-
xamilludir pelos sophismas do egoísmo, embora illu-

Entre*
phistjica

a pjnnii
dosésp;

minado pelas luzes do espirito e por isso mesn o
mais seductor; ainda os ha que se não deixam lev ir

Ipor uma pretendida sciencia, essa sciencia sem co 1-'sciencia de que fala o escriptor francez, e que, como
elle muito bem o diz, éa mina da alma.

! EI a esses espíritos que mais particularmente escre-
vemos; espiritos que .reúnem aos talentos intelle-
ctuaes os dotes do coração, espiritos cujo saber é cón-
sagrado ao serviço do Amor.

A todos elles, a todos os que, sem prevençiio
alguma, se propuzerem estudar o assumpto de q.ie
tratamos e conhecer immediatamente o autor niíiis
competente, perguntamos: Quem o é mais do que
Augusto Comte, tinto moral como intellectualmente?

De certo que nenhum.
Nenhum como elle mostrou mais valor moral, mais

força iutellectual, mais virtude e mais saber.
Moralmente, a sua vida lembrada do filho, de

S.ta Mouica. o grande Agostinho.
Soffrendo todas as vicissitudes da <$ra revoluciona-

ria èm que surgiu, entregue aos seus próprios instm-
ctos, sem princípios moraes que o regulassem/ poi;; a
moral catholica estava esgotada e a scientifica era elle
que devia fundar mais.tarde, Augusto G fonte, foi vkti-
ma dos perigos de sua época, çahiu ás vezes,mas
sempre acima dos contemporâneos, sempre acima cias
vulgaridades,' cahiu como César, Agostinho ou São
Paulo; mas, melhorando pouco a pouco a sua natu re-
za, iniciou unia'completa purificação, no dia em-ciie
o amor de .uma; mulher lhe veiu emparadisar a ah ia.
alma illuniinadá por tudo o que a intellígencia pjpss ue
de mais sublime, mas angustiada pela soleda.le,
obscurecida mesmo pela falta de amor, que só o
amor nos dá a verdadeira luz.

Desde então foi subindo cada .vez mais na escala
do aperfeiçoamento até attingir á mais completa
santidade. r-, -v

Esse milagre foi operado pelo :*amor de^Clotilde,
conio a conversão de S. Agostinho o resultado do
amor de Monica, sua eminente mãi.

O doutor catholico eo pensador universal fizeram
ambos a viagem niysteriosa do Dante. ^

Atravessaram ambos os circulos do inferno mera!,
soffreram-lhe as vicissitudes e as penas, e aftingiiam
emfim a santidade, graças ao amor de duas mulheres
admiráveis que, como a Beatrizdo poeta divino, lhes
abriram as portas do paraizo.

Intellectualmente, ninguém poderá assignalar um
oenio mais estupendo.

Todos os- que>%no passado e hoje têm tratado da
questão feminina ficaram sempre abaixo delSe;.nenl um
provou ter os conhecimentos encyciopedico^ que elle
desenvolveu nas suas obras,espeeialmente.nessa tiilo-
gia incomparavel, que fica única na historia da Hu-
man idade: A Philosophia. a Politica e a Synthese.
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Os escriptores que têm formulado theorias sobre
mulher pertencem sempre ao numero desses a qu
nos temos referido, c.ue decidem em sociologia sem
saberem arithmetica, segundo a phrase enérgica do
Pensador; desses que querem .attingir o fim sei
atravessarem os caminhos árduos e difficeis queseparam delle.

Só Augusto Comte reuniu em si todo o saber lu
mano e, resolvendo a questão suprema, de que todas
as outras são casos particulares, a questão religiosa,
resolveu também o problema feminino, problema de
Sociologia e Moral; assim como tratara de todas as
questões de Matheinatica, Astronomia, Physica e Ch
mica, creando novas doutrinas, re fundindo antieras
constituindo concepções esboçadas com um geni
tal, que mais parecem creações próprias do auto
como a Geometria geral, instituída por Descartes, e
Estática social, esboçada por Aristóteles.

O pensador desta estatura merece que as almas
bem formadas lhe estudem as obras eriellás aprendam
o que mestres ignoram, pois Augusto Comte, como
Aristóteles, no dizer do Darite, é

. . . il maestro di color che sanno.
Ninguém, portanto, pôde escolher melhor mestre

para conhecer da solução do problema feminino. A
mulher, particularmente, achará nelle o seu verdadei-
ro paladino; nelle encontrará fundidos pela primeira
vez o mais grandioso de todos os gênios ai liado ao
mais terno dos corações masculinos, a mais assou -
brosa das intelligencias dominada pela mais ardentje
ternura ; nelle encontrará a glorificação do seu sex(|),
não como um simples devaneio Iitterario para exaltar
a vaidade feminina, mas como o resultado das mais
profundas e sólidas meditaéões scientificas e philoso-
phicas; nelle emfim encontrará resumido numa phrcj-
se tão philosophiea quanto poética, um dos mais bei-
los lemmas da existência normal do futuro :

"De hoje em diante o^ joelhos do homem só se
dobrarão diante da mulhe, .„

O problema formulada na secção anterior sobre La
conciliação das necessidades intellectuaes e praticasda mulher com seu officio essencialmente moral, ed-
contra plena solução segando a doutrina do Philoso-
pho, não solução puramente imaginaria de accordo
com um modo especial de tratar da questão, ifiáls-
solução scientifiça, instituída segundo o estudo da
natureza feminina que esboçámos em nossos estudds
anteriores e com a evolução social que resumimos
precedentemente.

Por um e outro destes dados demonstramos:
a) superioridade moral da mulher;
b) sua existência cada vez mais concentrada no lar;
c) sua funeção principal de educadora do homem,

resultante dessas duas propriedades.

E'-np exercicio deste nobre mister, que resume
toda a vida feminina, que a mulher encontra iodas assatisfações do seu coração amoroso e ao mesmo tem-
po realisa as mais dignas aspirações intellectu *es.

De facto, tendo de aperfeiçoar o homem, modificar
melhorando a sua natureza, educal-o emfim, a mulhersó pôde systematica e normalmente fazel-o, estudan-
do essa mesma natureza, isto é, conhecendo as leis
que a regem, si bem que até hoje, por simples empi-
rismo, tenha satisfeito espontaneamente tal funeção.

Em uma palavra, para conhecer a moral pratica,
que é a arte de educar, é preciso que ella conheça amoral theorica ou a sciencia do homem individual.

Ora, o homem, já a sabedoria secular o proclama,é o resumo do mundo, e não se pôde conhecel-o bem
si não se tiver apreciado separadamente as leis de
todos os phenomenos que nelle se realisam simuíta-
neamente.

Antes de tudo elle é um ser social que está sujeito
á influencia da sociedade de que faz parte; alem
disso é um ser vivo, e, portanto, obedece ás leis ge-raes da vida. Como tal, nelle seeffectuam phenomenos
physico-chimicos, donde, para estudal-o, a necessida-
de de saber as leis chimicas e physicas. Emfim, ha-
bitando um dos planetas do mundo solar, tendo
attributos de movimento, extensão e numero, só é
perfeito e completo o seu conhecimento, apreciando
as leis astronômicas e mathematicas a que está fatal-
mente submettido.

Assim a moral theorica, o estudo do homem, só
pôde ser perfeitamente conhecida depois de se haver
estudado todas as sciencias que a precedem: Sociolo-
gia, Biologia, Chimica, Physica, Astronomia e Máthe-
matica.

Só então poder-se-á conhecer a natureza humanae
passar a instituir os meios de corrigil-a, modifiçàl-a
aperfeiçoando-a.

Como é fácil de ver, portanto, a mulher, destinada
por sua natureza cerebral e por sua destinação social
a melhorar o homem, a aperfeiçoar a natureza huma-
na, tem de estudar todo o coujuncto das sciencias
desde Matheinatica até a Ethica ou Moral, sen o que
não pôde exercer plenamente a mais nobre dc: todas
as funeções, a mais elevada das artes, a arte de educar.

Alem disso, essa necessidade de instrucçáo vasta e
completa, aliás commum ao homem e á ulher,
apenas variando segundo o ponto de vista, 111 sana-
lytico quando destinado ao primeiro, que d- e me-
lhorar o mundo, e mais synthetico quando ao -egun-
do, que tem de aperfeiçoar o homem, é. tanto mais
indispensável quanto a mulher não só se serve delia
para preparar-se a conhecer os meios de exercer a
educação humana, mas ainda a ministral-a tíireçta-
mente aos filhos, pelas explicações que lhes dá das
licções que recebem dos mestres.
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Mas tocio este ensino scientifico encyclppedico não
deve ter o caracter especialista e dispersivo qne é o
•..tributo principal do ensino moderno, e o mestre
não deve ser um professor especialista; em ambos os
casos ensino e professor são incompletos, dada a so-
lidariedáde dos.plienoinenos integrados, condensados
no individuo humano. '

0 ensino eneyclopedico exige professores ency-
clopedicos e, ainda mais, que se recominendem por
uma virtude exemplar alliada a um profundo saber.

Si esta dupla condição não se realisa, a cultura
intellectual torna-se um mal, desenvolvendo o orgu-
lho, a vaidade, a sensualidade, depravando o coração
sem compensar siquer taes vicios por uma verdacjei-
ra elevação intellectual, em tal caso impossível.

0 bom senso vulgar já sanccionou o aphorismolde
que com muita instrucção não se coaduna o caracter;
devia accrescentar: quando aquella não se subordi-
na á moral.

A mulher puramente lettrada, com raras excepçoes,
ié o exemplo mais eloqüente desta verdade.
\ Si uma M.me de Lambert, uma Sévigné, uma The-
reza Cepeda, souberam reunirá mais completa virtu-
de, os mais bel los dotes intellectuaes, dezenas de
outras apresentam o deplorável espectaculo de espi-
ritos cheios de talento animados por corações depra-
vados. Sabem-no os entendidos quem foram Staêl,
Georges Sand e essa Emil ia de Chatelêt, .cuja escan-
dalosa condueta lhe empana o brilho da gloria mtel-
lectual. i

Ao lado da cultura do espirito e prevenindo os pe-rigos moraes que lhe são inherentes, devem desenvpl-
ver-se sempre as virtudes oppostas aos vicios qjueaquella cultura tende a alimentar, fazendo sentir a|os
que estudam que a intelligencia é apenas um servdn-
tuario do coração; que as luzes do espirito são apenas
meios de melhor agir segundo determinadas affeições;
que toda a cultura intellectual, scientifica, philosophicaou estlieiica, que não é dictada pelos bons sentimen-
tos, é inir.il e nociva; que finalmente toda a instruc-
ção que _o converge ao aperfeiçoamento do homem,
desenvo'vendo-lhe o altruísmo e cornpriij_;iindo-lhe o
egoisníü. deve ser repellida como imirioral e irra-
cional.

Cujti :ido principalmente a humildade ou a
submisr ; pelo amor, a instrucção normái, instituída
pela região final, apresenta a sciencia como o con-
juneto ü. s pensamentos da Humanidade atravez daseras, e c -idividuo aprende como a espécie aprendeu;o nome : repete systematicamente a evolução espon-ranea da Humanidade.

Entã_ cada mestre eneyclopedico exporá a totali-dade do saber em nome da Suprema Existência, repr|-
eiltada OeldS <.PIK nrirünc ..._.ic P»i..i._PM.tóc p ílpwprt-
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dar.
elos seus órgãos mais eminentes, e desvenr<i aos olhos dos alumnos o quadro admirável

sublime da ascensão lenta e rnagestosa de nossa
espécie nas acquisições do saber, mostrando como
as soluções dos vários problemas se tornaram neces-
sârjas em cada época e e em cada logar e como foram
provisória ou definitivamente acceitas segundo a sua
opportunidade no tempo e no espaço.

E' claro que a transcendência de tal ensino não
pôde modernamente achar quem satisfaça todas.. as
condições moraes e intellectuaes indispensáveis para
realisal-o ; no entretanto, entre nós, o devotado após-
tolo do Positivismo, Teixeira Mendes, com a sua
excepcional competência de coração e de espirito,
iniciou desde 1897 um curso eneyclopedico daqi ella
natureza, destinado aos adolescentes positivistas, mas
ao qual concorrem muitos dos que têm o lazer injdis-
pensavel para assimilar com alegria e enthusiasnijo a
sciencia nova, a sciencia regenerada pelo amor, j]iie
lhe dá um esplendor quasi igual ao da arte.

Tal ensino, cujo programma só o mestre dos nes-
tres poderá formular, e delle dar exemplo meinorajvel
no seu assombroso Tratado de lógica ou Philosophia
mathematica, é como uma symphonia rnagestosa
onde as harmonias esplendidas do saber resoam aos
nossos ouvidos, illuminaiido-nos o espirito e ençan-
tando-nos o coração com a pompa triumphal dos
seus sublimes accordes. i.

A mulher, que naturalmente repelle o que é a ido
e tíbio, não terá mais pela sciencia essa antipathia|que
hoje têm aquellas que são verdadeiramente mulheres,
isto é, as que ainda têm pureza e ternura.

Terá encontrado emfim a harmonia definitiva! jdo
sentimento e da intelligencia, do amor e do salj>er,
ilkuninando o espirito sem entorpecer o coração. | j

Mas não é só a sciencia, as artes são indispenisa-
veis á cultura feminina: o estudo do desenhòjda
música, dá pintura; de todas as fôrmas de poesia, liifie-
raria, phoniça ou plástica; e o conhecimento i<jlas
línguas modernas; pois até á adolescência dos fi|liios
é ejlla que, como mãi, lhes ministra, ao lado da educa-
ção puramente moral, todo esse ensino, então só crmi-
patiyel com o gráo de desenvolvimento das faculda-
des intellectuaes da criança.

Quanto aos trabalhos práticos, ainda uma vkt a
observação vulgar dá-nos precioso ensinamento.; !

Além da moral pratica, é propriamente o qu4 se
chama a industria domestica que compete á iiullner
directa ou indirectamente.

O preparo dos alimentos, os cuidados do vestuário,
a costura, os bordados, os vários trabalhos maniiaes,
etc., são de sua exclusiva competência ou se acham
sob a sua immediata direcção, que tudo isso é desti-
najdo á casa, á familia.

[Assim, sciencia, arte ç industria femininas são esjtu-
dadas e praticadas com |o fim exclusivamente doihles-
tico.

____
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secundo unia
sciencia por cai
se á vida public
sua coragem, os
bia o coração, a
ao recolher-se r

Por tal modo a mulher satisfaz todas as suas a?pi-
rações de coração, de espirito e de caracter, sem
sahir do convívio doméstico, conservando a mais
digita e elevada das posições, qual é a de deusa do
lar, emparadizando a familia com seu apego de espo-
sa, a sua veneração de filha e a sua bondade de njiãi.

O homem, de posse daquelles mesmos'thesom os,
aprendizagem mais desenvolvida!da
sa de sua carreira pratica, consagra-
a; nella desenvolve cada vez mais a
seus attributos de caracter, mas enti-
bate o espirito nessa luta diária, e é
o lar que vai reanimar-se, recuperar

forças moraes despendidas no trabalho, ficando mais
puro e mais terno pela pureza e pela ternura que
lhe prodigalisarn os seus verdadeiros anjos da guarda:
a mãi, a esposa, a filha ou a irmã. j

Segurado oconjuncto destas concepções, deduzidas
do estudo do organismo social e da natureza femijni-
na e masculina, vemos que, numa sociedade normal,
que é a de que tratamos, as funeções do homem e da
mulher serão as que a evolução empiricamente es)ta-
beleceu : a funcção masculina é con sagrar-se mais á
vida publica, a feminina mais á vida privada ; mas jun
e outro devem conhecer a ordem universal, isto é, a
sciencia para amarem melhor e melhor servirem. '

No entretanto, essas duas funeções não têm a
mesma dignidade; a da mulher é mais nobre; a do
homem mais grosseira. Este, agindo pelas sciendias
inferiores sobre o mundo inorgânico ou organileo,
modifica o meio terrestre, mineral, vegetal, animal e
social, creando-e desenvolvendo a Industria e.a Poli-
tica, e aquella, de posse da Moral, aetúa sobre o pro-
prio homem, aperfeiçoaiido-o.para que elle melhore o
mundo. Em. uma palavra; si o Homem faz as.grandes
obras, a Mulher faz os grandes homens.

Esta jerarchia vem confirmar praticamente a
ordem theorica, scientificamente deduzida da aprecia-
ção da mulher e do seu papel na evolução histórica,
ordem na qual, como demonstrámos, a mulher é
incontestavelmente superior ao homem.

VI
....

Si a regra pratica, derivada das leis tlieoricas, é
limitar a acção directa da mulher á vida privajda,
ficando sua influencia publica reduzida á sua acção
atravez do homem, tal uão significa que excepcional-
mente ella deixe de consagrar-se á existência exterior.

A sciencia, relativa como é, admitte e sanecionaj as
excepções que, no dizer do bom-senso-popular, còn-
firmam as regras.

Mulheres como Joanna d'Arc, Sta. Genoveva, So-
phia Oermain e outras que a historia apresenta, a
algumas das quaes já nos referimos em dissertação
anterior, não são menos dignas por se terem dedicado

a uma existência mais adaptada aos homens, e nãomerecem menos a glorificação da Posteridade.
Entretanto, sendo contrario tal modo de vidaá ver-

dadeira vocação feminina que, si fosse normal aexistência da familia seria impossível, e os dous sexos
em vez de amantes seriam rivaes —taes excepções só
servem pára mostrar aos partidários da inferioridade
intellectual da mulher, que, uma vez votada ao serviço
do espirito, ella iguala, como já mostrámos precedeu-temente, e até excede o homem.

Abstrahindo desses casos singulares, a funcção
real da mulher é sempre toda moral no seio da fami-
lia, emquanto a do homem é intellectual e praticafora do lar, na vida publica, que elle dirige pelo espi-
rito e pelo caracter, emquanto ella governa ou
melhor encanta a vida privada pelas btandicias do
coração, com as sublimidades do amor.

Mas como a existência publica é um prolonga-
mento da existência privada, e os nossos actos e as
nossas idéas dependem das nossas affeições, é evi-
dente que o coração feminino ainda dirige indirecta-
mente a sociedade inspirando ao homem os pensa-
mèntos e os actos que elle tem de realisar, embora se v
limite o seu poder a uma influencia simplesmente
moral, á persuasão pelo amor.

Assim é que ella attenua ou evita a tyrannia dos
governantes, a revolta dos governados, e os sophis-
mas do sacerdócio, dessa classetheorica hoje fragmen-
tada em philosophos, scientistas, poetas, médicos, ju-
ristas, advogados, etc.

A mulher torna-se, pois, a verdadeira providencia
moral da sociedade, corrigindo os desvarios theoricos
e práticos das,outras providencias sociaes, que repre-
sentam respectivamente o poder espiritual, o governo
politico e a força numérica: o padre, o patrício e o
I") rol etário.

"Órgãos espontâneos do sentimento que só presi-
de á unidade humana, diz Augusto Comte, as mulhe-
res constituem o elemento mais directo do poder mo-
derador, destinado a moralisar cada vez mais o impe-
rio necessário da força material. Sob esse titulo Scãoen-
carregadas, primeiro como mais, depois como j-posas,
da educação moral da Humanidade. D'ahi resulta sua
existência cada vez mais domestica esua participação
cada vez mais completa da instrucção geral, .fim de
que sua situação tenda sempre a desenvolver melhor
sua vocação... E nenhuma outra faz senti: tanto,
quanto a felicidade de cada ser consiste sol: e tudo
em desenvolver seu officio espontâneo. Porque as
mulheres todas só têm fundamentalmente uma mesma
missão, a de amar.

"Más é a única que admitte um numero ilhmitado
de órgãos, e que, longe de terem eoncurreucia ai-
guina, se estendem pelo concurso. Encarreg idos de
entreter a fonte affectiva da unidade humanai as

¦mM«Hmnna||
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mulheres sa¦>, pois, tão felizes quanto podjem, quando
sentem dignamente sua verdadeira vocação, e que
podem |égisil-á livremente. Seu officio social tem
isto de admirável: convida-as a desenvolver seu
instincto natural e lhes prescreve as emoções que
cada um prefere a todas as outras. Assim, as mulhe-
res não têm. em geral, a pedir á regeneração final
sinão que adapte melhor sua situação ao:seu destino,
quer dispeusando-astde toda actividade exterior, quer
assegurando sua justa influencia morai. Ora, o regi-
meu^positivo satisfará directameute esse duplo voto,
pelo conjuneto dos melhoramentos materiaes, mentaes
e moraes, que ha de realisar na existência feminina.

Mas, além dessa recompensa natural de um feliz
officio, o positivismo deve cumprir para com as mu-
l!ieres,'o que a idade-média pôde apenas ejsboçar, sys-
tematisando o reconhecimento continuo que ha de
inspirar cada vez mais seu salutar ascendente moral.
Em uma palavra, a nova doutrina universal pôde só
instituir dignamente o culto, ao mesmo tempo publi-*V .«li. /">» -illl.UI.UU y..&..m....\:.m~.m,

co e privado, da Mulher. Será o primei*
manente do culto
(Augusto Comte.
vol. I, págs. 254-25(5.)

fundamental da Hu
Systema de Politica Positiva,

VII

o grão per-
nau idade

fcr-XJ*.

Assignalada, ou melhor, demonstrada a funeção so-
ciai da mulher; mais ou menos mantida iatravez dos
séculos, apezar dos sophismas feministas; que pullu-
laram nos tempos da decadência grega |e pullulam
hoje em meio da degeneração do regimen catholico-
feudal, parece-nos que os corações ternos e os espi-
ritos illustrados pela verdadeira scienciaj não hesita-
rãoem repellir as duas doutrinas immoraes e irracio-
cionaesque sedegladiam actualmente sobre a quês-
tão feminina e que podemos resumir em dous termos
concisos, de que um já é consagrado pelo uso: o
feminismo e o misogynismo; a doutrina que defende a
igualdade do homem e da mulher, e a que se bate
pela inferioridade delia. j

Esta trata de manter a mulher fora do convívio so-
ciai; aquella, iiicorporando-a á sociedade, afasta-a
"iais ou menos da familia ; a primeiraj prega uma
igualdade que, como já vimos, não existe, é contraria
a todos os dapos da biologia e da sociologia ; a
segunda, uma inferioridade, ainda mais ieontraria ás
leis sciemificas.- p* I£ justamente entre essas duas soluções, de quesão paladinos, como no principio dissemos, os me-taphysicos retrógrados e os metaphysicos anarchicos,
que se acha a verdadeira solução do problemafeminino,esboçada peles pensadores antigos resumidos emAristóteles, aperfeiçoada por S. Paulo e todo o sacer-aocio medievo, e finalmente systematisada e demon-ada Por Augusto Comte, desenvolvendo as noções

espontâneas que a tão grande quanto calumiiiía-
dá Clotilde estabeleceu na sua magistral novela,
Luçia.

'O verdadeiro papel da mulher, diz ella, não é dar
ao homem os cuidados e as doçuras do lar doméstico,
e receber delle em troca os meios de existência que o
trabalho proporciona? Prefiro vêr uma mãi de fauii-
lia pouco feliz lavar a roupa de seus filhos do qiie
vel-a consumir a vida para espalhar no exterior ps
prodüctos de sua intelligencia. Exceptúo, bem enten-
dido, a mulher eminente que seu gênio impelle para
fóija das espheras da familia. Essa deve achar ua so-
ciedade seu livre esforço ; porque a manifestação é o
verdadeiro facho das in tel ligen cias superiores.,.-
(G.otiliík de Vaux. Lúcia, pag. 29-30).

Cremos que a questão feminina fica assim plena-
mente resolvida.

Com tal resolução a qual - é preciso salientar
bem este ponto—-foi realisada pelo pensador que,
único, reuniu em seu prodigioso cérebro todo o sabjer
humano, e não pertence á camarilha dos simples lettra-
dos e sophistas que se propõem a discorrer sobre o
mais difficil sem saber o mais fácil; com tal resolução,
baseada, não em simples devaneios, mas em demoBjjs-
trações scientificas, não ha alma de mulher ainda isenta
do veneno revolucionário que não esteja de perfeito
accordo e não repita a unisono que a chave do
en ofriia foi decifrada. jji

No emtanto, é certo que, apezar de toda a influeji-
cia que as idéas positivistas têm tido no Occidente,
especialmente entre nós, ha uma antipathia espontà-
nea dà parte do grupo lèttrádo a tudo que se diz mais
ou menos positivista. Podem-se citar os auetores que
se quizerem, as doutrinas mais absurdas, falar no
Evoluciouismo de Spenjcer ou no Monismo de Hae-
ckel, tratar das concepções bizarras, immoraes e anti-
scientificas de quanto pseudo-pensador nos appare-
ça, mas de Augusto Comte. de Augusto Comte em
sua plena individualisação, como fundador dó Posi-
tivjismo, não.

E' o medo da verdade.
E' a hypertrophia do orgulho e da vaidade qijie

não permitte, a todos que se manifestam contrarias
ao maior dos philosophos, confessarem, como o Pe-
tronio do romance polaco a respeito de S. Paulp,
que realmente, as doutrinas pregadas por Augusto
Comte são as verdadeiras e as triumphadoras t|e
amanhã, mas que a incapacidade delles. tanto moral
como intellectual, não permitte seguil-as, que o ha-
bito da vida revolucionaria não no consente.

E quem assim escreve é dos que pertencem ao
numero dos incompetentes, mas o confessa, procla-
mando comtudo, cada vez mais, a sublimidade da
doutrina, que por melhores almas conhecida é fatal-
mente acceita e praticada.
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Especialmente no ponto que nos occupa — a qúes-
tão da mulher julgamos que nenhuma outra-doútri-
na se poderá antepor á ensinada pela synthese pbsi-
ti vi V 7i3'

1 -*

Satisfaz as aspirações do coração feminino, cuja
missão essencial é amar, e ao mesmo tenipo a intelli-
gencia, illustrando-a cqjfi os esplendores da arte e da
sciencia. «r .. 4:. .!/

Petas doutrinas correntes,ou a mulher parajser
bem pura e terna não deve aprender, seu espirito
deve ficar quasi sem cultura, ou, aprendendo, cijlti-
vándò a intelligencia, perde em pureza e ternura, j

Pela doutrina.que defeudemosr.ella, continuando
pura e terna, estuda, illu-mina o seu espjrito, não para'
ser doutora, medica, advogada, jurista ou exerjeer
qualquer outra funcçao acadêmica que á torna, segijm-
do a expressão de um pensador, mn ser hermaphro-
dita, mas sim para realisarcom nrais perfeição as lie-
li cias da ternura,,,os prazeres da dedicação, principal-
mente para com o esposo, o pai e os filhos. Estujda,
não pelo mero goso de saber, mas estuda para aniar,
que é o fim único da vida; tudo o mais é meiojde
attingil-o, "'¦¦:.

Entretanto, para conseguir a realisação desse fiiju-'
ro feminino, deduzido do passado;' é preciso univer-
salisar novas concepções .philosoplúcas, de modo que
todos tenham sentimento, idéas e actos convergentes,
harmônicos entre si, em se tratando dos phenomenlos
mais complicados da sociedade e dg/fiòniein, coijio
já os possuem relativamente ays queentendem com jos
attributos mais simples do mundo e dá vida.

Ninguém que eoíiheçã as leis astronômicas óu
physicas, pensa, sente e age diversamente em Astrjo-
nomia e Physica. No emtanto, hoüve/tempoi em qiie
existiam divergências em taes dominios, como os ha
hoje nas esp heras superiores do saber. Uma ínelucçaò
muito lógica, porém, leva a convencer-nos que ha <|íe
chegar o dia em que a unidade,scientifita será attiji-
ííida, simultaneamente com a fraternidade universal! e
o regimen industrial definitivo. Então teremos a socip-
dade normal, a familia como pintámos e a mulher
emfim collocada na posição que os destinos humü-
nos lhe assignalam e que vimos de explicar demon-
strando, posição que se resume em constituir ella;a

^3ipí/:*
3. -

v*>.' ; 
' 

». •¦ ..:. ' '..' -

=^3^=

] providencia moral da sociedade, modificando a tida'
publica,-pela pureza e ternura, illuminadas pelascWcia e arte regeneradas. .- í¦.'Emquaukvporéfii, 

não se attinge este estadp^í'
previsto pelp conhecimento do' passado, o dever _:regular o presente de modo a apressar o'advento'dò
futuro esperado.

Assim„;os que se preoecupam, com a regeneração
humana, que-depende essencialmente da* ajdhesão
feminina ao movimento reorganisador da era inoder-
na, devem trabalhar pelo sonhado porvir, mantendo
sempre, tanto quanto é possivel no.'meio auarehico
que vivemos :

Io) A existência domestica da mulher;
2°) Sua independência de todo, o trabalho exterior-
E' neste sentido que se deve trabalhar afim de con-

seguir-se a verdadeira libertação social da mulher,
que a idade-média apenas esboçou. •

Só então nos mostraremos dignos paladinos do
sexo amante. Só então a mulher encontrará a situação
que lhe compete na sociedade como o mais perfeito
symbolo da Humanidade, que ella, para os corações
catholicos, já representa na pura e tema imagem da

xininiortal judia. Só então ella será a nossa verdadeira
eterna deusa, a quem, melhor dó que á sua antecesso-
ra catholiea, se deverá dirigir a oração de S. Bernardo,
na linguagem poética do Dante:

Douna, sei tanto grande e tanto vali.
Che, qual vuoJ graüzia-, ed a te non riçòrrè,
Sua distanzavuol volâr senz'ali.
La tua bemgnità non pur socorre
A chi dimanda, ma molte tiate
Láberamente ai dimandar precorre.
In te misericórdia, in te pietate,
In te majrnificenza, in te s'aduna
Quantuntjne in creatura è di bontate.s

(D.\KTE. — Paradiso, canto 33o.)

Rio, 116-1904.
Fim

*• Reis Can a lho.
(Oscar <T. -va)
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OAAeNTAP^IOS
Revisão e parlamentaristas.
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AJUDAM, 
de longa data, theoristas e descontei

ai pregar a necessidade da revisão constitucioi
a iitiprescindivel urgência de corrigir o estatuto poli-
tico de 1891, supprindo-lhe deficiências e desbastim-
do-llie demasias, de modo a afíeiçoal-o e pol-o jufeto
ao funecionamento profícuo do corpo nacional,jde
que é elle, ao mesmo tempo, vestimenta e armadi

Não tem sido continua, diga-se em honra da v
dade, essa pregação; ao contrario, bem espaçad.
bem interrompida tem sido. Apparece em phasest
turadas da vida nacional ou em horas de arrufos

politica dos Estados, como o remédio poderoso
crises afflictivas da economia publica ou aos trajis-
bordamentos das situações dominantes. Surge então
como o medicamento insubstituível, a pànacéâ maira-
vilhosa que extingue todos os males, desde os djes-
vios da administração e a incapacidade dos adminis-
tradores até as deformações moraes e os vícios cem-
genitos de organisação social. Os seus propaganqià -
tas, os sinceros, attribuem a formulas, alheias pratica-
mente ao facto que nos choca a intelligencia on ja
consciência, a influencia que os esoteristas e os feiti-
ceiros attribuem, sobre terceiros, ás palavras kabbal
ticas pronunciadas com fé. longe das pessoas e
acção que se quer attingir ou exercer. A correcção d(
um paragrapho constitucional, a mudança de Un
principio de direito publico, têm para esses o valo
indübitávél de corrigir crises e mudar costumes.

Ha nisto o fundo da educação de raça, a embibi-
ção secular dos usos e das idéias supersticiosas
primitivo colonisador, e do aborigene e do africa|nc
que nos caldearam o sangue e a mentalidade; dan
á siippressão do cargo de vice-presidente ou á p
sença do executivo no debate parlamentar o poder
mirifico de refinar a capacidade governamental ou de
debelh.r o pauperismo que convulsiona as socieda-
des modernas, como damos á figa pendurada discre-
tamente ao pescoço a força de afugentar maleficios
ou á pedra de cabeça de corvina trazida na carteira a
facuknde de attrahir dinheiro para o seu portador]

H; ninguém o nega, no código politico de 18pl,j
como em todos os códigos, como em toda constn|ic-j
Ção humana, falhas que mereciam ser melhor com-
postas, arestas e rugas que poderiam ter sido mais
justa . cuidadosamente polidas; mas é, sem duvijda,

-ingen idade (e fallo ainda dos sinceros) attribuir-lljies
as culpas de governantes e governados, como o sejria
attribuir ás privações ou as desordens de um in
nor, a irregularidade de um governo doméstico
má utiliskçãò de um aposento, á empena de uma
esquadriaj mal acabada e pedir a reforma architee.o
nica de t(j>do um edificio para acabar de vez, por uma
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nova disposição de linhas, ainda indefinida, coma
necessidade que um dia se lhe alojou de portas a
dentro ou com a falta de tino da dona da casa no de-
terminar os arranjos da familia e cm disciplinar os
filhos e os creados.

| Si em algum dos paizes para cuja civilisação appel-
Íamos todos os dias, como para urn supremo juizo,
alguém se lembrasse de attenuar erros administrati-
yos ou dominar crises econômicas com a alteração
dè formulas constitucionaes, esse alguém seria olha-
(|io como um admirável ingênuo, si o não classificas-

em peior. Erros, convicios, oppresjàões, olygarchias,
ão vicios de organisação social, não de constituição
>olitica ; são desvios individuaes, somente corrigidos
>ela acção resistente e tenaz do indivíduo. Textos
íodificados e praticados pela mesma intervenção

vjiciosa, tenho para mim que não mudariam o rumo
cias cousas..

De resto, parece que os mais ardentes revisionistas
pensam do mesmo modo, porque, na grande maioria,
não puderam até hoje precisar nal pratica o que se
deve reformar. Ti rante o pequeno grupo de escól de
Ifernambuco, que detalhou em uni bello manifesto
despercebido uma serie de pontos ajrever, e os parla-
nientaristas que. á falta de idéia nova. voltam-se para
uma fôrma já exercida e desprezada, ninguém mais
até hoje disse, em verdade, o que quer. Querem rever,
dis tudo.

í Um illustre dissidente paulista, chefe de um grupo
que eu não terei a ousadia de chamar ingênuo, proce-
re em eras passadas, e cuja feição revisionista um seu
antagonista desenhou em uma espirituosa historia de
"empurradores e empurrados.., poz claro, não faz
muito tempo, em phrase que se celebrisou, esta quês-
tão do revisionismõ militante: n Havemos de sahir
d sto, seja para onde for... E' esta a feição da gene-
nilidade, não dos theoristas ingênuos, mas cios "em-

purrados» práticos, que já, de cima, empurraram á
si a vontade. A revisão se apresenta assim, si não
como uma porta de sahidâ, ao menos uma janella para
oIclamor: sabida para a aventura, clamor para o
prestigio e para o poder.

! [Não contesto que seja um excellente recurso parti-
daao ; mas uão é positivamente um ideal político.

Não sou, aliás, dos que a si mesmos se proclamam
uni paiz em dissolução, precisando, como remédio
supremo, do agglutinante de um protectorado inglez;
nem penso tão pouco que a revisãd, applicáda a de-
talhes politicos de efficacia problemática, tenha sobre
a! solidificação dessa conclamada deliquescencia a
influencia que exerce graphicamente sobre a solidez
de uma prosa litteraria. Homens e factos, eis o que é
mister; e para isso a revisão única é a das conscien-
cias e das capacidades. Teremos, sem esta, formulas
alevantadas, mas que não chegariam por si a uma útil
e sadia acção de governo.

B_HüÉ_-__É_i
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A regulamentação dol art. 6o, por exemplo, nãoim-
pediria, tenho para mim, o illustre Sr. secretario do
interior de fazer, com a ajuda do Sr. arcebispo, a en-
xertia de frades e congregações exóticas na vida bra-
zileira, como a falta dessa disposição não obstou que
o Sr. Rio Branco completasse a sua trilogia diploma-
tica com o tratado do Acre e o Sr. Lauro Müller
levasse por diante a obra de remodelação material e
esthetica da capital da Republica.

Para os estados a questão não seria diversa: as
olygarchias, em cuja ferocidade cortez e christãmen-
te creio, mudariam de nome e de constituição ; e se-
riamos empurrados por outras mãos, com o vigor
estugado de quem sente, a desafogar-se, os empur-
rões da véspera.

íntervi riamos, centralisariamos, daríamos á tutella
da União o poder mal exercido; e logo, deslocados
para o centro as mesmas paixões soffregas, se ouviria
o mesmo clamor e a mesma queixa, contra os favore-
cidos da olygarchia centralisada e centralisadora, que
se ergueram no dia anterior contra os que, mais fortes
ou mais hábeis, dominaram, por processos differen-
tes, a situação. O regi men dos antigos presidentes de
provincia dá neste assumpto exemplos edificantes...

Restam os parlamentaristas. E' um bem, ein verda-
de, o parlamentarismo?

"E' uma doença de que a Europa estará curada
breve-, dizia Bismark. E' um vicio nervoso, penso eu,
uma mobilidade irrequieta e exagerada de quaes
órgãos, que a medicina politica busca conter e que
persiste com tanto mais intensidade quanto muitos
dos que o soffrem, auto-suggestionados, suppõem isso
uma condição orgânica de seu ser. E' uma tagarella-
gem que quer fallar, definia um amigo meu, referindo-
se á nostalgia parlamentar.

Em toda a vida politica do Império, o regimen
parlamentar foi o entrave brilhante e dispensável. Não
juntou um elemento pratico á acção dos governos,
mas embaraçou-a, quando livre, com a resistência dos
conchavos de corredores e o camba-pé dos votos de
confiança. Quando livre - disse eu, porque o poder
moderador respondia, por vezes, com a dissolução da
Câmara e o fabrico de uma creatura nova remodela-
da á imagem do creador. A Vontade Popular, que os
parlamentaristas encarnam com tanta ardencia na ora-
toria representativa, foi sempre, graças a Deus, con-
vencidamente governista... É não raro, por poupar
condoidamente cansaços ao eleitorado, vinha o parla-
mento mesmo ao encontro do throno; e, evitando dis-
soluções e pleitos imiteis, votava em absoluto, como
a 13 de Maio de 1888, em cinco dias, a idéia cuja
repulsa sem tréguas lhe fora pouco antes bandeira e
mandato imperativo. Como se vê, o regimen foi a
maior affirmação da soberania publica...

Foi mais. Foi um seminário de oradores, com uma
porcentagem regular de aproveitamento mental, mas

falhando sensivelmente na pratica. Os esplendores
tribunicios nem sempre se traduziram em capacidade
administrativa. Um velho procere da monarchia, o
Sr. João Alfredo, em pleno senado imperial, definia já,em face dos estos de eloqüência adversaria, esta con-
dição : "Fallar é fôlego, obrar é substancia,;.

A Republica corrigiu, com o systema presidencial,
as duas principaes falhas do velho regimen: evitou!
com a imposssibilidade das nações, de confiança, a
instabilidade dos governos; aljforriou, com a escolha
de secretários extra-parlamentares, ás pastas technicas
da aprendizagem dos estadistas em preparação. Não
fora isto, e o Sr. Murtinho veria fracassar üósguêt-àpehs
da politicagem o seu poderoso trabalho de reorganisa-
ção financeira; mercê da reforma, tivemos já na guerra,na marinha e na viação alguma cousa mais do que nos
legou o bacharelado encyclopedico do parlamenta-
rismo.

E' um ideal isso a que desejam voltar ? E', pelo
menos —dizem —a feição tradicional da raça, a con-
dição da Índole politica nacional. Mas a feição da
raça, a condição da índole —ou melhor, da nossa
educação até hoje-foi o abuso, o preconceito, a des-
ordem: é o amor pelo casario ruim que o Sr. Müller
e o Sr. Passos derribam, é a resistência á intervenção
hygienica, éa insurreição contra a postura ea policia.
Deve-se abandonar a reforma, porque contraria? vol-
tar atraz por via dos costumes seculares ?

Um meu amigo, a que me referi, dizia aeeeitar a
revisão parlamentar, mas ás avessas: pela eliminação
de toda assembléa deliberativa. Achava para isso
ponderáveis razões theoricas; e esmiuçando a pratica,
entendia não valer a pena tanto trabalho e dispendio
para um poder mover-se como a sombra de outro,
operoso quando o executivo se agita, negligente
quando este adormece. "No outro regimen o par-
lamento obstruia, neste gravita. E' o caso dizia-me

-da bibliotheca de Alexandria: prejudicial, si sub-
versiva; si redundante, inútil. Não podendo subir
mais pela derrocada antiga, o politicista moderno
adhere. E nessa troca de pagas — porque um vota, mas
pede, e o outro serve, mas exige — repetem os dois
poderes na vida publica o jogo do "Senhor São Ro-
que», que faz na intimidade a delicia dos serões de
familia, um, de alto, a fazer momos, o outro, de cara
seria, a repetir a prenda, a espera que lhe toque a
vez de subir á cadeira: Meu Senhor São Roque, a-nd
estou a vossos pés sem chorar e sem me rir, sem me
rir nem chorar... Está satisfeito?... Para isso não
precisa õ Congresso: temos em casa muito iras
engraçado e muito menos caro...-

Não vou até onde vae o; meíi amigo; mas acho
que o que temos é sufficiente. Não lhe bulam os
parlamentaristas, que é peior„.

Itaipú, Abril de 1904.
Sancho Alves.
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EQUITATIVA Pbs LU. PO Brazil
Sociedade de Segurds Mútuos 5obre ja Vida

Terrestres e Marítimos * # # ¦#

Apólices sorteaveis em dinheiro em vida do segurado antes da terminação do contracto.

-A EVIDENCIA DOS F*AeTOS
Oymnasio Pio Americano— -Rio. 20 -le Abril de 11)04.

A' [alastrada Directoria da Equitativa dos E. U do Brazil.

Venho espontaneamente por meio desta apresentar vos
as minhas felicitações pelos exforços cjuè haveis empregado para
A Equitativa chegar ao gráo de prosperidade em que presente-
mente se acha. e uão hesito em rceommendal-a a todos quantos
desejarem útil isar* se dos benefícios proporcionados pelos seguros
de vida. Se de ha muito não houvesse A Equitativa merecido a
confiança publica, bastaria a maneira; por que se têm proce-
dido os ultimes sorteios para que ella se tornasse digna de
receber as economias de todos

As vantagens que apregoa são vantagens reaes e, por
isso. posso recommendal a aos iiue delia quizerem servir-se como
garantia do futuro. &

Apresentando vos os meus cumprimentos, honro me em
ser de VV. SS.

Amigo, Obrigado e Criado.
Manoel Marta Lobato.

I

Esta Sociedade resolveu, a bem.dos interesses da com-
munidade. sortear aa apólices em dinheiro, duas vezes por anuo.
em vez dc atua só. como até aqui tem feico. Assim proceder-se-á
ao sorteio nos dias Eõ de Abril e Outubro de todos os annos.

Esta resolução (pie bem patenteia o progresso cou.-tante e
lirme dos negócios sociaes, traz aos dignos mutuários in calcula-
veis vantagens, que ocioso seria salientaripnr serem intuitivas.

Por ella é duplicado <¦ numero de probabilidades que tem
a ap»lice de ser sorteada, pois duplicado fica «i numero <le sor
teios a qne terá de concorrer durante o prazo do contracto.
acrescendo qne se até agora para esse fim er» imprescindível o
pagamento dò premio animal, desta data! em deante bastará o
premio semestral para a acquisição d*essel direito.

Rio de Janeiro. 15 de Abril de 19o-IY

Illtns. Snrs. Directores d'A Kquitativa dos E. V. do Brazil.

-Presentes.—

Amigos e Snrs.

Cale-me o imperioso dever dc manifestar a VV. SS. o
meu recouhecimento pela promptidão com que me embolsaram
da quantia de CINCO ÇQNTOS DE HEIS (Rs.»:ooo$ooo) impor-
taticiti de minha apólice n." lo. 170 hoje contemplada no 3."
sorteio anima! a que procedeu essa acreditada Sociedade.

Tal presteza honra sobremodo os créditos d'A Equitativa
e muito recommenda o seu excellente plano de SEGUROS
COM RESGATE EM DINHEIRO, cujos sorteios .ao interrom-
pem a marcha normal dos seguros.

Assim recebendo 'eu agora a quantia de Rs. õ:oooifoon.
fico entretanto, com o meu seguro em pleno vigor, podendo,
se a sorte assim o determinar, aluda ser sucessivamente con-
tem piado nos sorteios seguintes.

Felicitando-me pela escolha, que fiz no plano do meu
seguro, ainda mais vivamente felicito a VV. SS. pela excellente
idéa que tiveram com n sua adaptação.

Subscrevo-me co n á maior consideração e apreço.

De VV. SS. Am." Obr."

José Alves de Souza.

Rua da Quitanda; .*}(>.

T
I

Até agora A EQüITATlYA tem sorteado 25 apólices, na importância de Rs. 125:000$000,
cuja quantia foi paga em dinheiro á vista aos
accordo com os respectivos contractos.

Pedir tabellas e prospectos na sua sede, e

portadores de apólices continuando estas em vigor de

com todos os agentes da A EQUITATIVA.

N. 7 —RUA DA CANDELÁRIA—N. 7
j
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