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jtJ|OUVE, durante
o mez, um acon-
tecimentodein-

teresse universal, que apai-
xonou e com moveu todas as
almas. Foi a revolução do

proletariado russo, revolução
afogada em sangue, reprimida
e jugulada a chicote e a bala.

Alguma cousa lucrou o povorusso com esse desesperado es-
forço para conquistar a liber-
dade: em todas as nações da
terra, todos os homens de bons
sentimentos applaudiram a co-
ragem heróica dos revolucio-

diários, e amaldiçoaram mais uma vez aquelle
governo, que só se sustenta pelo apoio cego e ir-
racional de hordas decossacos ignorantes* e san-
guiWios. Até em França, onde toda a imprensa,
por Conveniências de varias espécies, é russophi-
Ia, —c^téalli a causados revolucionários reuniu a
unanipiidade das sympathias ; e não houve jor-nal francez, que não manifestasse claramente asua indignação e o seu asco pelas brutalidades
da violência vencedora.

Dir-se-ia que tudo isso é platônico, e que,para os revoltosos russos, uma só pequeninavictoria real e pratica valeria mais do que todaessa explosão de sympathias inefficazes. Não étanto assim... A verdade é que, quando uma cau-sa social consegue apaixonar d'esse modo a to-tahdade dos homens civilisados, o seu definitivo
tnumtóho está próximo: o governo russo vaeentrarj pelo terreno das concessões, e, em breve,os pobres filhos d'aquella immensa terra recebe-
rão a única esmola que pedem : o direito de sertratados como homens, e não como uma bestia-
gem miserável...

A revolução, além de ser uma nobre revolta
dos escravos contra os senhores, foi também um
protesto contra a estúpida crueza das guerras.E foi essa talvez a razão que mais contribuiu
para a tornar syrnpathica. Na Europa, a torturacausada pelas guerras já é insupportavel. Em
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1600, já um grande amigo da paz, o eloqüente
Cruce, pedia aos príncipes europeus "piedade
para o gênero humano, fatigado! das misérias da
guerra,, ;e agora todos os philantropos aterrados
bradam que "todas as iuctas da idade media eram
menos prejudiciaes e menos depauperadoras do
que esta sinistra paz armada, que é a fonte de
todas as tristezas e de todas as fomes actuaes,,.

O mal não pode continuar; porque os povosconhecedores da origem e das causas da moles-
tia, reagem pelos meios ao seu alcance: nos
paizes civilisados, enchendo os parlamentos de
deputados socialistas, e, na Rússia semi-barbara,
appellando para a bomba explosiva, para o pu-nhal, para o veneno, e para os levantes em
massa.

Assim se realisa a bella prophecia de Jean Ja-cques Rousseau : « La cha ir à ca non va se
mettre à pen ser, et à perdre t'admiration cfêtre
canonnêe....,

Também já é tempo! Porque, se o mal fosse
irremediável, e se, depois de dezenove séculos
de civilisação christan, os homens ainda tives-
sem de continuar a devorar-se tins aos outros
como os seus avós chimpanzés sè devoravam no
inicio das eras,-seria força descrer do progres-so, e seria justo esperar e pedir que um cometa
descabellado e feroz viesse reduzira poeira este
estúpido planeta, cheio de uma vermina incapaz
de amar a paz e a justiça...

Assurnpto bem nosso, bem local, foi a grita
que se levantou contra a facilidade com que o
jury, ou por incapacidade, ou por outras razões
menos confessaveis, declara limpos de toda aculpa os criminosos, que a justiça publica lhe
confia.

^ Pobres jurados!... pagam bem ..aro o orgulho
d'aquella investidura sagrada!

De certo, ser jurado é cousa que lisongeia eorgulha. Imaginemos um homem pacato, merei-
eiro ou industrial, mettido comsigo e com os
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seus negócios, calmamente vivendo affastado
das honras publicas, das refregas políticas, de
todas as complicações sociaes. Camam-no um
dia, e offerecem-Ihe uma cadeira, dizendo-lhe:
"Vae aqui ficar sentado e attento, ouvindo a ex-
posição do crime que Fulano commetteu; ouvi-
rá também a accusação, ouvirá também a defeza,
e, depois, consultando a sua consciência, dirá se
Fulano é culpado ou innocente, e se a justiçadeve aferrolhal-o na prisão ou mandal-o em
paz! u

Isso deslumbra e commove... Porque, afinal,
ser jurado é, para esse homem, ser quasi igual a
Deus: Deus é quem sonda as almas, quem de-
baixo da alluvião das mentiras e dos enganos
descobre a fugitiva e apagada verdade, quemavalia e pesa o movei e a razão dos actos huma-
nos, e quem, sem medo de errar, pode traçar a
linha precisa que separa a culpa da innocencia...

Dar a um homem pacato e simples a investi-
dura de juiz é, pois, investil-o de uma certa por-
ção de Divindade; e, quando esse homem se
convence de que com o seu voto pode servir a
Justiça, desafogara Moral, desaggravar o Bem, e
decidir do destino da vida de outro homem, - é
natural que um nobre orgulho o anime...

Mas, ai! também a Divindade tem os seus in-
convenientes, os seus aborrecimentos... Nem
todos os homens são capazes de supportar sem
cansaço algumas dúzias de horas de attenção e
immobilidade. Ainda o processo vae em meio, e
já o desgraçado amaldiçoa a sua investidura
quasi divina... E as horas correndo, correndo, e
elle, com a cabeça atordoada, com um ziim-ztim
nos ouvidos, morto de fadiga, desesperado, fu-
rioso, maldizendo a hora em que fez a rematada
tolice de aceitar aquella missão... E o processocontinuando, continuando, sem fim, —como um
deserto longo e amarello, sem a sombra de um
oásis...

Chega por fim a hora do julgamento... Eo ju-rado julga o processo, e dá o seu voto, com a
intelligencia que a Natureza lhe deu; e não tem
culpa de dar um voto errado: porque, emfim, a
Justiça, antes de lhe confiar aquelle difficil e es-
pinhoso encargo, não lhe perguntou se elle era
intelligente ou estúpido, honesto ou deshonesto...
E, quando o julgamento não satisfaz o publico,
é o pobre jurado quem paga as custas moraes
(ou immoraes) do processo, sendo aeoimado de
idiota... ou de venal!
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E ahi está o que elle lucra com toda aquella
estopada !

Bem pesadas e medidas as cousas, mais vale
não se metter a gente a competir com Deus, no
officio de julgador...

Já houve, na Avenida Central, a festa do levan-
tamento de cinco ou seis1 cuinieiras de novos
prédios. Ao longo da immensa artéria, rasgada
no coração da cidade, vão pouco a pouco âpori-

crescendo, subindo,
os formosos. Aquillo,

tando, sahindo do solo,
pompeando á luz, os palac
que apenas parecia um soirho absurdo de niega-
lomania, pouco a pouco se transforma numa
radiante realidade...

Acabo de reler o que aqui se escreveu, no pri-meiro numero da Kósmos, ha pouco mais de
um anno. Dizia o chronista| que a Kósmos acom-
panharia, de passo em passo, a transformação
da cidade, assignalando todos os seus p*rogres-sos, seguindo com interess^ o seu lento evoluir
para a regeneração hygienica.

Esse propósito não poude ser de todo cuni-
prido, -porque o progressb foi muito mais ra-
pido e muito mais completo do que era licito
esperar. Quando appareceu o primeiro numero
da Kósmos, as obras do porto e as da avenida
ainda era um simples projecto : não havia um só
prédio demolido, e muita ^ente acreditava quetudo ficaria em sonho, e que nem em vinte an-
nos tomaria corpo um só dos planos do go-verno.

Mas, em um anuo, a colagem e a intelligen-
cia operaram milagres. A avenida está cheia de
prédios ; e, felizmente, não se justificou o único
receio, que ainda me affligjia: — os prédios no-
vos, ao contrario do que íera para temer, não
são casarões formidáveis e horríveis, sem gosto
e sem arte, mas palácios modernos, capazes de
honrar qualquer cidade civílisada.

A Kósmos, que nasceu com a nova éra da vi-
da urbana, e que, por isso, dueria ser um espelho
fiel, onde de traço em traçoi se viesse reflectir a
historia dessa éra, — já não pôde cumprir o
seu programma: em cada riiez, a cidade progri-de uni anno, e seria preciso, para que aquelle
programma fosse respeitado, que as paginas da

yy
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revista fossem da primeira cá ultima dedicadas
exclusivamente ao registro d'esse progresso.

Antes assim...

Patibcinio, — consagremos a esse grande mor-
to as ultimas linhas da Chronica !— recebeu, de-
pois de morto, a mais bella consagração de
quantas já nesta terra glorificaram o nome de
um ho/nem. O povo quiz conduzirão cemitério,
numa/ apotheose, o corpo do Libertador; e,
quando o cortejo fúnebre atravessou a cidade,
parecia que o feretro ia boiando sobre as pai pi-
tações de um immenso oceano. Todos quize-
ram ter a honra de se approximar durante alguns
segundos daquelle caixão, em que jazia o após-
tolo...

Agora, para que a consagração seja completa,
falta apenas a estatua: e essa, em breve, ha-de
surgir numa praça publica, para attestar a grati-
dão de todos nós.

Em 1888, logo depois da victoriá do Aboli-
cionismo, quando já as injurias e os doestos cho-
viam sobre Patrocínio,—um poeta, que sempre
foi tratado como filho por esse homem extraor-
dinario, e que, mais do que ninguém, em longos
annos de intimidade, pôde saber quanto era no-
bre e puro o seu grande coração, e quanto eram

infames as caluumias que o feriam, - escreveu
estes versos, agora reeditados como uma derra-
deira homenagem :

Quando, ao braço o broquel, combatias, sósinho,
Calmo, o gladio immortal vibrando ás mãos, certeiro,— De que bênçãos de mãe era feito o carinho,
Que ungia a tua voz, glorioso Justiceiro?

Tréva, em cuja espessura os soes fizeram ninho!
Foi de dentro de ti que, para o captiveiro,
Sahiu, como um doirado e alegre passarinho,
Num gorgeio de luz, o consolo primeiro...

Hoje, do mar da inveja, em vão, para o teu rosto
Sobe o lodo... Sorris: e injurias e ironias
Vão de novo cahir no podre sorvedouro...

E, eterno, á eterna luz dos séculos exposto,
Ficas,-tu, que, ao nascer, já na pelle trazias
A immorredoura côr do bronze immórredouro!»

Patrocinio sobreviveu dezeseis 'annos 
á sua

grande victoriá; durante esse longo tempo, muita
ingratidão o feriu, e muito desgosto lhe amargu-
rou a existência. Agora, porém, não tarda que o
Brasil lhe pague o que lhe deve, | dando-lhe a
estatua vaticinada naquelles versos...

O. B.
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Mal desperto, as janellas do aposento
Abro, escancaro, para entrar o dia.
A escuridão do quarto em que eu dormia
Cede logar a luz, nesse momento.

E olho: lá fora, em doce companhia,
Pássaros, cheios de contentamento,
Chilram, cortando o azul do firmamento,
Mergulhados num banho de alegria.

E penso, já de pé, lépido e leve:
-Como é doce acordar, sentindo a vida,
A vida toda que anda lá por fora!

E porque a noite ha-de voltar, em breve,
Para envolver a Terra adormecida?
Porque o dia, de novo, ha-de ir embora?

^
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Mas, tomado de assombro e pasmo, paro.
A tristeza, mais triste, me apparece;
E, de repente, na minha alma cresce
Quando, á luz, as janellas | escancaro.

Com o Sol que nasce é força que comece,
De novo, meu supplicio... A luz encaro
Com pavor. Apostrópho o Céo e o claro
Sol que, de resto, majdições merece...

E penso, ao peso da tristeza immensa:
— Como dóe despertar, fugindo ao sonho,
Tão tranquillo, do somno que eu dormia!

Porque a noite fugio, jtão sem detença?
Para mostrar o meu vWer medonho,
Porque, de novo, ha-de voltar o dia?

Oscar Lopes.
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HERESIAS LINGÜÍSTICAS E LITERÁRIAS

II

O 
que se deve c o que se não deve dizer podiaser o titulo geral, e exacto, da collecção com-
pleta dos trabalhos, a maior parte delles ape-

nas presumidamente philologicos, que sobre a lin-
gua portugueza se têm publicado no Brazil.

Na verdade os nossos philologos, e alguns por-
tuguezes que se lhe juntaram, como o Sr. Cândido
de Figueiredo agora e José de Castilho d'antes,
quasi nada mais têm feito que nos ensinar como
havemos de dizer taes ou taes frases para não cair-
mos em erros.

A lingua portugueza, porem, circumstancia queelles commummente esquecem, nunca chegou a ser
uma lingua perfeitamente policiada, e não tendo,
como a franceza, ou mesmo a italiana e a hespa-
nhola, uma autoridade que lhe regulasse o uso,
ficou sempre, em muito maior grau que essas,
incerta e indecisa e á mercê de opiniões e exem-
pios individuaes coutradictorios. Demais a sua evo-
lução natural foi perturbada, com a mesma desna-
turalização e alteração da sua literatura, no própriomomento em que esta, com Camões e Gil Vicente,
attingia á sua extrema capacidade de expressão da
alma nacional e máxima perfeição, em Camões ao
menos, da forma literária. A reacção clássica, queseguiu, com Sá de Miranda e os seus discipu-
los e imitadores, aquelle periodo de cultura nacio-
nal da lingua, devia interessar esta. actuando forço-
samente sobre ella e seu desenvolvimento. Embora
tardia, a disciplina grammatical, inaugurada em Por-
tugal por Fernão de Oliveira (1536) e João de Bar-
ros (153Q), era de algum modo inopportuna, e creou
cedo para a lingua, que apenas entrava no seu
bom periodo de cultura, um leito de Procusto,
donde ella não sairia sinão tres séculos depois.
Antes da nossa éra do século XIX dominou, com
effeito, na grammatica portugueza o preconceito de
que eram os grammaticos que ditavam leis á lin-
gua, que, por assim dizer, a faziam. O que elles.
sem observarem convenientemente os factos da lin-
guagem, e apenas seguindo, quando muito, o exem-
pio dos escriptores chamados clássicos, approvavam
ou reprovavam, era tido por correcto ou incorrecto.
Este vicio não o extinguiu de todo na nossa gram-matica a sciencia glotologica do século passado,com ás suas noções, filhas do estudo comparativo
dos processos lingüísticos diversos, e assentes em
observações rigorosas, feitas segundo methodos
scienjíificos. Não faltam ainda hoje" grammaticos quesob 

pretexto de que até o século XVI o verbo porera hoer o classificam na segunda conjugação, evi-
tandp como uma heresia a constituição lógica e
necessária de unia quarta conjugação para um ver-
bo que já Fernão de Oliveira (1536) verificava ter
perdido a terminação e o uso que só o poderiam
pot/ na segunda, dos infinitivos em er. Este exem-
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pio parece-me typico da singular çerebração dos
grammaticos e do modo por que, em geral, enten-
dem elles o conceito da evolução das línguas, quenenhum aliás contesta, mas que rari$simos de factorespeitam. Outro exemplo, posto erri evidencia peloSr. João Ribeiro, numa das preciosas notas da sua
Selecta Clássica, é o da geral negação e condemna-
ção por elles formulada contra a existência do se su-
jeito, a despeito da pratica constante! da lingua, dosinnumeros factos da linguagem, e do uso dos própriosclássicos. Mas os grammaticos preferem inventar
analyses arrevezadas e absurdas a submetterem-se
á disciplina dos factos.

Onde, porem, mais numerosos e mais frisantesá nossa observação e censura são os exemplos da
inintelligencia dos puristas, grammaticos ou não, éno dominio da semântica, isto é justamente naquel-
le em que mais rápidas, mais eopiosas, mais profun-das são as transformações de uma lingua qualquer.Nada mais corriqueiro que o facto e a noção cor-relativa da mudança da significação dos vocabu-
los, das alterações dos seus sentidos e funcções, e,
portanto, da sua mesma classificação grammatical'como do seu gênero, mudanças cujo estudo consti-
tue aquella parte da lingüística ou glotologia. Dahi
derivaram-se aquelles errôneos conceitos, si os não
tomarmos apenas como simples metajphorás, da lin-
gua organismo vivo e da vida das palavras. Si eu
quizesse sacrificar ao vicio brazilèiro das citações,
para autorizar noções banalissimas, fazendo assim'
injuria á instrucção do leitor, e amostra vaidosa de
uma fácil erudição, não teria sinão o embaraço da
escolha para justificar estes comesinhos assertos.
Mas não obstante os exemplares illustres que desse
mau veso se me antolham, não quero dar nelle. O
leitor sabe que lhe estou dizendo uma verdade re-
conhecida por tal, e dispensa-me de; affectar sabe-
doria, com citações eopiosas.

Eis aqui um exemplo do que acima asseverei.
Teiró é um velho termo portuguez, significando,
segundo Moraes, uma peça da rabiça do arado e
figuradamente peguilho, teima e dahi, acompanha-
do de tomar, ter, etc, pegar ás razões com alguém.
Em portuguez era, conforme o mesmo lexicographo.
substantivo feminino. No Brazil, onde! o termo é de
uso commum e popular, e até vulgar e baixo,
tornou-se masculino, e ninguém sinão como tal o
emprega. Pois bem, o Sr. Ruy Barbosa, que se
abespinhou por que lhe chamei sem Ia minima in-
tenção de magoal-o, juro, de purista, para nos assom-
brar com a sua sciencia do vocabulário portuguez,empregou a trivial e nada parlamentar] expressão, no
gênero femenino, á antiga portugueza, e para quelhe não puzessemos em duvida a correcção, justifi-cou-se em nota com exemplos clássicos.

Não sei si não será preconceito idêntico que faz
o Sr. João Ribeiro condemnar ainda como menos
vernácula a expressão deparar com, mesmo depois
que o Sr. Heraclito Graça provou co
dancia de testemunhos e factos da
exacção dessa locução, que, ao con
affirmara levianamente o Sr. Cândido de Figueirc-
do, não apparece só em exemplos insulados (sic)

m supèrabun-
linguagem a

tario do que
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de Oarrett, Filinto e Camillo, mas em numerosas
passagens destes e de outros muitos e vernaculis-
simos escriptores. E no Brazil ninguém que escreva
repugnou nunca usal-a, pois que aqui todos a dizem.

Do ponto de vista em que se collocaram os Srs.
João Ribeiro e Ueraclito Graça, os seus livros, queme provocaram estas considerações, são, sem uqu-
num favor, excellentes. Não duvido dizer que a Se-
leda Clássica do Sr. João Ribeiro é, entre todas
que conheço da lingua portugueza, a única que não
é uma simples e bruta especulação de livraria ou
de autoria. Nesse gênero o que até agora tínhamos
era absolutamente sem valor. A do Sr. João Ribeiro
é a primeira que ao cuidado e discernimento na
escolha junta o trabalho valioso das notas eruditas,
explicando, commeutando, illustrando os textos
transcriptos. Essas notas, de uma utilidade manifesta,
para o conhecimento da evolução da lingua, dos
vocábulos, formas e expressões archaicas, 

"dos 
mo-

dismos e construcções granimaticaes usadas pelosseus escriptores clássicos, serão um auxilio precioso
para o mestre e o alumno que não façam do seu
ensino e aprendizagem uma bronca decoração da
grammatica. Apenas nos parece, a nós que sabe-
mos o que é de facto o nosso mofino ensino da
língua materna, estreitamente granimatical, que a
riqueza e valor dessas notas excede de muito o
grau em que por via de regra se mantém esse en-
sino aqui. Cedendo tambem aquelle aspecto gram-matical o Sr. João Ribeiro, parece-me, deu-lhe dema-
siada importância nas suas notas, com sacrificio de
annotações, que não seriam menos convenientes e
prestadias, como as literárias, históricas e outras queos textos desafiassem e que os esclarecessem. As diffe-
rentes partes em que muito methodicamente dividiu
a sua collcctanea são precedidas de noções geraes das
épocas e períodos literários do desenvolvimento da
literatura, que, enriquecidas de informações bio e bi-
bliographicas excellentes, compõem, afinal, um bom
epitome da historia daquella literatura. Si mestres e
alumnos souberem usar deste livro estou certo queelle lhes prestará eminentes serviços; somente du-
vido da necessidade desses serviços, si elles não
apontam apenas dar aos cultos a consciência da
evolução da sua lingua, mas miram tambem, e a
meu ver erradamente, a lhes impor a imitação dos
clássicos.

Não tem os mesmos propósitos pedagógicos o
livro do Sr. Heraclito Graça, mas nào é menos um
hvro de ensino, para os que queiram bem falar e
escrever a sua lingua, segundo os respectivos mo-
delos clássicos. Porque apezar de pronunciar-se
pelos factos da linguagem , conforme o mesmo ti-
tulo do seu livro, o Sr. Heraclito Graça acaba sem-
pre appellaudo para os clássicos. O seu livro é de-
mais um livro de polemica, e é o seu principal de-
feito, comquanto essa polemica cortez, allumiada,
discreta, não possa ser tomada como modelo, con-
soante o úl-u Camillo. Chamou-lhe o autor em
sub-titulo Esboço critico de alguns assertos doSr. Cândido Figueiredo.»

Desde Portugal entendeu este escriptor portu-
guez dar-nos lições da nossa lingua, ao que parece

aqui muito mal falada. Já, aliás, as tinha dado, em
vários volumes, aos seus compatriotas que, a julgar
pelas correcções delle recebidas, tambem a não fa-
Iam bem. De sorte que esta pobre lingua portugue-za, ninguém a fala direito e ninguém a sabe bem,
pois ao mesmo Sr. Cândido de Figueiredo, mestre
expontâneo delia, deparoulse-Ihe na sua'própria
terra um outro erudito, o Sr: Leite de Vasconcellos,
que lhe rebateu muitas das suas lições e acabou'
declarando, de publico e razo, que elle não sabia
nada da lingua, que lecionava nos jornaes e emlivros.

Vem agora no Brazil, o Sr. Heraclito Graça e,
sinão com tanto saber especial da phiiologia, com
vasto e discreto conhecimento dos clássicos portu-
guezes e com muito maior urbanidade, contesta,
quasi sempre com razão, muitos dos ensinamentos
do mesmo Sr. Cândido de Figueiredo.

E este facto,-a discussão entre autoridades phi-lologicas do emprego de taes e taes expressões
portuguezas e da sua vernabulidade não é isolado
ou insulado, como gosta de dizer na sua, e quer
que digamos, este senhor. Os grammaticos são
grandes discutidores e brigões. Grammatici certant...
é caso ha muitos séculos verificado, e essa raça é
talvez ainda mais irritavel qiie a dos poetas. Razões
porque as suas discussões tomam geralmente a for-
ma de polemica e de briga}

O Sr. Heraclito Graça, sobre competente, porum longo e acurado estudo dos clássicos, é cortez
na sua polemica e liberal nas suas idéas, muito li-
beral mesmo para um philclogo brazileiro. E' paranotar que os nossos philologos e grammaticos são
por via de regra mais conservadores e até mais
reaccionarios que os portugi|iezes, talvez pela mesma
razão porque o vilão nobilitado tem mais soberba
e prosa que o nobre de linhagem. O seu livro, á
luz em que se elle põe, é quasi sempre concluden-
te contra as doutrinas, que combate, do Sr. Candi-
do de Figueiredo. Mas desta polemica, com as tre-
plicas parciaes que já lhe deu o erudito portuguez,como de todas as polemicas aqui e em Portugal
sobre o mesmo assumpto havidas, especialmente da
do Sr. Ruy Barbosa eos impugnadores da sua censura
á redacção do projecto do nosso Código Civil, resul-
ta a conclusão de infixidez e indisciplina extremas da
nossa lingua. Os contendores atiram-se mutuamen-
te á cara os clássicos e cada um delles acha nestes
exemplos com que corroborem as suas opiniões. Na
sua Replica o Sr. Ruy Barbosa deu-se até o gosti-nho, como quer que seja pueril, como ao cabo é
todo esse estupendo trabalho, de citar o pró e o
contra dos exemplos clássicos^ contra as suas mesmas
opiniões. Por grande que seja a minha ignorância,
sei todavia que em todas
mais polidas, se dá mais ou
Em nenhuma, porem, creio, »m tamanha proporçãocomo na portugueza, de sorte que não é uma sim-
pies saida dizer-se que com os nossos clássicos
tudo se justifica e que nel li
tambem que, no fundo, iste   .
que estudados com um crite-io scientifico rigoroso,
e critica apoiada em boa liçãb philologica, se pode-
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riam tirar delles regras exactas e constantes. Os
\ philologos allemães, estou informado, entram a

usar, quer no estudo dos clássicos antigos, quer no
dos modernos, do methodo estatístico, pronuncian-
do-se afinal pelas formas que mais vezes se repe-
tem. (1) Appliçado ao estudo dos nossos clássicos,
esse critério daria certamente melhores resultados
qne as citações aéreas de exemplos que não soffre-
ram a prova da confrontação com outros do mesmo
ou de diversos autores. Exemplo frisante ao meu
asserto é o que se passa nestas nossas discussões
da lingua portugueza com o se sujeito ou não, o
que? interrogativo precedido ou não do determina-
tivo; o caracter transitivo ou intransitivo de certos
verbos, como chamar, deparar, etc; a forma de
certas locuções a miúdo ou a miude; a applicação
da taxa de gallicismos a certas outras, como de
resto, successo, gosto, afazeres e condueta, confecção,
e mil outras que todos, ainda os que não sabemos
francez, empregamos diariamente e cuja vernaculi-
dade discutem os nossos philologos incessantemen-
te. Mas, fora um nunca acabar, si eu quizesse indi-
car aqui, ainda mui suecintamente, os casos duvi-
dosos sobre os quaes contendem os nossos grani-maticos e lingüistas. Falei ha pouco em estatística.
Pois dei-me o trabalho de fazer uma. O livro do
Sr. Heraclito Graça está bem longe de se haver
oecupado de todos ou siquer da maior parte delles.
Limita-se aos já tratados pelo Sr. Cândido de Pi-
gueiredo. Pois bem o Sr. Heraclito Graça oecupa-
se nada menos de 284 casos controversos, duvido-
sos, opiniativos, nos factos da linguagem portugue-za. E na redacção do projecto, do Código Civil o
Sr. Ruy Barbosa, contou-os elle próprio, apurou 439
desses casos, que emendou consoante o seu pare-cer. Que lingua policiada é essa em que são em
tanta copia estes factos, muitissimos do falar cor-
rente! E emquanto o critério que presidir ao seu
estudo fôr o mesmo que até aqui tem sido, pode-mos estar certos que a controvérsia continuará in-
definida e irracional, sem emenda possivel daquillo
que se pretende corrigir.

Uni dos mais curiosos desses casos, um dos
que, a meu ver, mais prova (ou mais provam) aindisciplina geral da lingua e o seu estado aindarudimentar é o do suffixo ária ou eria, tratado com
grande desenvolvimento dos factos da linguagem
pelo Sr. Heraclito Graça. Esse suffixo, na formaeria, entra desde o começo da lingua, na composi-
ção de uma infinidade de palavras de uso com-mum; pois bem, ao cabo de séculos, o Sr. Can-dido de Figueiredo e o Sr. Júlio Ribeiro negam asua legitimidade, acoimam-no de gallicismo e refu-
gam-no da lingua. Mas vem o Sr. Heraclito Graçae mostra, com numerosos exemplos, que em muitosclássicos, de todas as eras da lingua, s? encontramas formas em eria, condemnadas pelos supra cita-dos philologos.

E, a propósito, tendo conhecimento de uma car-ta que expontaneamente dirigiu ao Sr. Heraclitoaç^_a resPeito do seu livro, o Sr. Gonçalves
(1) Na sua liéplica o Sr. Ruy Barbosa usou parcialmente;e com vantagem, deste methodo.

Vianna, actualmente talvez o mais autorizado phi-lologo portuguez, julgo útil fazer publico o seuassenti mento ao modo de ver do jnosso patrício.Elle aceita como certa a forma eria, j mas admitte aforma ária tambem como vernácula. E, indo aofundo das cousas, raciocina desta maneira: O pri-meiro dos meus fundamentos é o número de sila-bas (o Sr. (i. Vianna é phonetista e respeito a suaortliogrãpliia) que separa o radical desse sufixo
{ária ou eria): se é um tetrassilabo o vocábulo, atendência é preferir-se eria: loteria, bateria, correria;
se o radical contem mais de uma sílaba até a vogaífinal que se elide, e o resultante da derivação é um
poüssilabo. a preferencia dá-se a ária: carpintaría,
serralharia, artelharia. A mudança do e primitivoem a operou-se por influencia do r\ como em var-rer verrere, rasgar resecare, farum fera. Todas asvezes, pois, que o vocábulo, pela sua estensão exi-
gui accento secundário em silaba anterior, manifes-
tou-se a mudança do e em a. Ha: ainda outras
causas, tambem phonologicas, de que não farei men-
ção». De passagem se diga que a carta do emi-
nente philologo portuguez é altamente elogiosa dos
trabalhos do Sr. H. Graça, de cujas i opiniões ape-
nas em dous ou tres pontos dissente.

Eu já lhe notei o espirito liberal em que foram
concebidos, espirito que' não deriva somente dotemperamento do autor, mas se apoia em factos dalinguagem e em exemplos clássicos. Assim, ao passo
que o Sr. Ruy Barbosa, que protesta!não ser puris-ta nem archaico, mas que de facto ó é e *de es-
tudo->, acoima de gallicismo ou francesia, e re-
pelle e condemna, vocábulos ou expressões como
detalhe, de resto, confecção, no fundo, partilhar, oSr. Heraclito Graça os aceita e legitima como ver-
naculos. (1) Esse espirito é que distmguirá> entre osseus congêneres, o trabalho do Sr. Graça.

Mas que fazer, si não são de todo falsas e ex-
travagantes estas heresias? Estudar d nossa lingua,
principalmente nos seus factos observados com cri-
terio e examinados com critica, ler! e meditar os
seus clássicos, si para tanto nos sobrar coragem, e
entendel-os bem, sem, porem, lhes iaceitar Tudo' e
sabendo separar nelles o trigo do jojio, que é infi-
nito, e, principalmente, não nos deixar impressionar
pelos grani maticos e pelas suas invencionices absur-
das. Compenetrarmo-nos bem da linguagem na sua
indole e no tempo em que a falamos" e do qualsomos, apoderarmo-nos de todas as suas formas de
expressão e procurarmos traduzir com ellas o mais
exactamente, o mais precisamente, o | mais perfeita-mente possivel a nossa idéa ou a i;iossa sensação,
eis o que deve ser o prógranima do| escriptor e o
seu desejo. Mas, antes de mais nada, ter alguma
cousa que dizer, uma idea a exprimir, um pensa-mento a trahsmittir. Sem isso não ha escriptor, pormelhor que graminaticalmente saiba à língua, é pormais perfeitamente que macaqueie os clássicos.

(I) O Sr. Ruy Barbosa condemna tambem como espúrio~p Ribeiro aeha-oo •"saúde" de saúde e. fraternidade :o Sr. Joã"perfeitamente clássico". Xota í)l da Selecta
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DEFINIÇÃO DA LOUCURA, SEU ESTADO-MAIOR,
INFÂNCIA E VELHICE

riORMAE 

de mim o juizo que vos aprouver: eu
não tenho papas na lingua. Sei que os mai-
taças cessam de falar, e que os dotidos varri-dos são justamente aquelles que mais clamam con-tra a Loucura. Nada d'isso, porém, me tira de ser adivindade regosijadora dos deuses e dos homens.Agora mesmo tendes a prova mais cabal do quevenho dizendo: quando me apresentei para arengar

a esta numerosa assembléa, encontrei-vos a todostão sombrios, tão embezerrados e taciturnos, qneparecieis ter sahido da furna de Triphonio 1); mas,logo que me vistes, mudastes completamente: vos-sos olhos scintillaram de alegria, vossas frontes sedesenrugaram, e me acolhestes sorrindo amável-
mente. Parece-me descobrir em vós outros os deu-

l) Caverna situada na Lebad a. Para ouvir as respostas dooraeulo, era preciso penetral-a muito profundamente. Aquelles
que n ella entravam trahiam triste/.» tal. que nunca maisse podiam curar.

ses de Homero, illuminados pelo nectar associado
á nepenthes. 2)

E assim como a Natureza muda de côr e de
semblante, e se remoça ao nascer do rubro sol, ou
quando, após a estação invernosa, volta a primave-ra nas azas de zephiro, assim tarnbem a minha
presença vos transformou a todos. E aquillo que osmais hábeis oradores a custo conseguem com estu-
dados discursos, eu obtive-o me apresentando ape-
nas; e tão só com a minha presença, desterrei devossos corações os mais negros cuidados.

Começarei expondo-vos o motivo, a razão deser, o porque de minha estulta comitiva. Dai-me
bem attenção, a attenção que costumaes prestar,não aos pregadores em geral, mas aos bufões, aos
bobos de entremez, aos politiqueiros da praça pu-blica; attentae-me, qual Midas 3), vosso confrade,
quando ouvira a musica | do deus Pau. Doutrinar-
vos quero, não pelo processo dos que sobrecarre-
gam a memória das crianças com uma infinidade
de banalidades, ensinando-lhes unicamente a discre-
tearem sobre todas as cousas, á maneira de mulhe-
res hystericas ou rabugentas; mas imitarei, sim, osrespeitáveis velhos da antigüidade, que, abrindo
mão do alto epitheto de sábios, se fizeram simples-
mente —appellidar sophistas. Elles eram os panegy-ristas natos dos deuses e dos mortaes. Vou, pois,fazer-vos também um panegyrico, não o de Her-
cules, ou de Solou, mas o elogio de mim mesma,
da Loucura.

Quão míseros são os inculcados sábios, que atra-
vessam a vida a apregoar nada haver mais ridi-
culo, nem mais insensato, que o vituperio, isto é, oelogio em bocca própria! Que seja ridículo, con-venho; mas, devem confessar, que nada ha de maiscommodo, de mais razoável; porque, de certo, só áLoucura cumpre dar publicidade aos seus louvores,
convertendo-se na buzina de sua própria fama. De-mais, quem melhor do que eu, poderia falar demim mesma? quem, melhor do que eu, pôde co-
nhecer-me a fundo? Ha muito mais modéstia neste
meu acto, que no sorrateiro artificio dos poderosose dos sábios vulgares, que se não pejam de ter a
soldo, ou um tribuno bajulante, ou qualquer poeta
palreiro e fanfarrão, que lhes teça na bochecha
mentirosos encomios. Entretanto, esses alludidos su-
jeitos, campeando de modestos, incham-se todos...
como os pavões; e ouvem o impudente garrulo,
que, de um mesquinho mortal, faz um deus; de
um vicioso, o modelo de todas as virtudes; queenfeita, finalmente, a gralha com plumagens em-
prestadas, pinta de branco o preto; e transforma a
nauseabunda mosca num magestoso elephante. Emresumo, estou pelo velho adagio: quem não tem
quem o gabe, gaba-se a si próprio.

2) Nepkxthks (tl<> .irre<ro ne'. partícula negativa : e penthos.tristeza). Vegetal a que se attribuia a propriedade de dissi
par a melancolia. O sueco d"essa planta, addicionado ao vinho,
ou a qualquer outra beberagem fermentada, ou mesmo aro
matica, produzia naturalmente a embriaguez hilariante.

8) Midas cuJiio na asneira de dizer que achava o canto do
deus Pau e de Marsyas mais melodioso que o de Apollo. Este,
para vingar se, fez com que lhe crescessem enormes orelhas
de burro.
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E neste caso, como em muitos outros do mesmo
jaez, não sei o que mais admire, si a inconsequen-
cia ou a ingratidão dos homens! Todos me baju-
Iam, todos se applaudem á minha custa, mas, um
só cTesses taes não houve ainda que se dignasse
testemunhar-me seu reconhecimento, quando aliás
não faltaram apologistas aos Busiris 4), aos Phala-
ris 5), á febre, ás moscas, e até aos carecas.

Pronunciar-vos-hei, pois, com todas as abun-
dancias do meu coração, um discurso tão esponta-
neo, quanto sincero, mas que nem por isso deixa-
rá de ser verídico, bem que despido de florilegios.

Não cuideis que meu desígnio seja ostentar ver-
bòsidade e erudição. Deixo semelhante fraqueza aos
tribunos vulgares, que impingem por obra confec-
cionada em trez dias, escripta sobre a perna, e quasi
por mera diversão, trabalhos que lhes custaram an-
nos inteiros de canceiras, e que não passam muita
vez de pai pautes plagiatos... Quanto á mim, capri-
cho em dizer o que me acóde a ponta da lingua,
sem rodeios, sem ambages; não espereis, pois, que'seguindo a trilha dos oradores banaes, eu comece
definindo-me a mim mesma, e muito menos quedivida o meu assumpto, isto é, que lhe dê ordem
e classe. Seria mesmo um contrasenso de minha
parte, limitar o illimitado, dividir o que tudo abran-
ge, classificar o desordenado.

Demais, si a definição mais não dá do que uma
pallida idéa de objecto, ella se torna desnecessária
kiesde que aqui me tendes presente. Por emquanto,basta que saibam que sou eu quem distribue a fe-
licidade, essa deusa que, tanto os gregos como os
Romanos, honraram com epithetos vários.

Os estoicos são geralmente nivelados aos deu-ses; pois bem: dae-me o mais cabeçudo, o maisteimoso e esturrado, e si eu não conseguir que tos-
queie a longa barba, symbolo da sua sabedoria, erespeitoso enfeite dos bodes, ao menos conseguireifazel-o renunciar ao ar embezerrado e carrancudo,
què os caracterisa, e á sua moral austera, á suamofai de ferro e aço. Si fora preciso viravoltar-lheo juizo, atirando-o lubrico no mundo das sensações
prazeirosas, não haverá n'isso difficuldade alguma.E então vel-o-heis, depondo a philosophia, fazerasneiras como o mais estulto dos homens, o maisextrjavagante rapaz. Sou franca, e costumo a dizerasèoisas como as coisas são, dando-lhes seus ver-dadeiros nomes: pão, pão,-queijo, queijo. Assim é
que eu gosto. Pois bem : a fonte da vida não é acabeça, como por ahi propalam, nem a cara, nemo peito, nem as mãos, nem os ouvidos; não está,em! summa, em nenhuma d'estas partes do corpo;esto, sim, em logar occulto, e ao abrigo das intem-
pefries; ahi, sim, reside a verdadeira e única fontesagrada, o grande foco de vida, e não nos quatroelementos de Pythagoras.

-í) Busiris. tyranno do Egypto. famoso por sua crueldade..Mandava matar os estrangeiros que passavam pelos seus Es-t{|do*. Como roubasse as Atlantidas, Hercules, amigo detias, foi provocai-o, e matou-o.
o) Phalaris, tyranno de Agrigento, tornou-se tão odioso,

que seus vassallos mataram-n'o a pedradas!

3

Dizei-me: quem se sujeitaria aí) pesado jugo domatrimônio, si cogitasse um instante siquer nos
precalços, nos incommodos inherèntes a esse esta-do social ? Que mulher, por mais amoravel, se ren-
deria ás nossas caricias, si ella rerlectisse um mo-mento nos trabalhos que um filljio lhe custa? Sideveis a vida ao casamento, e estje procede da ir-reflexão, de quanto não me sois devedores?... Aca-so a mulher que, uma vez, achou-se em taes apu-ros, reincideria, si porventura o | esquecimento senão mettesse de permeio?... Vemjs, a própria Ve-nus, a despeito de Lucrecio 6), seilia forçada a con-fessar que, sem a Loucura, seu poder de nada vai.

Deveis, pois. ás minhas tolices, entre as quaesennumerarei a galhofa e os pifães, todos os estul-tos philosophos de que tanto vós jactanciaes; e,nem só elles, como tambem esses bojudos saníi-lões que topetam os conventos, esses reis ajaezados
de oiro e purpura, que obstruem | os thronos, todaessa cambada, em summa, de málandrissimos pa-dres, cada qual" mais burro, cada qual mais bregei-
ro; sem levar em linha de conta os deuses todosda Eabula, tantos, e tão numerosos, que já não ca-bem no Oiympo, apezar de excessivamente vasto.
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Quero, porém, divertir-me; e faço-o á imitação

dos modernos e emphaticos oradores, que, imagi-nando-se outros tantos Apollos, fingem ter duaslínguas, quando desengatilham um 
'discurso 

qual-quer, e a pretexto de qualquer cousa, discursoesse, sem tom, nem som, com as apparencias domosaico, verdadeira manta de retalhos, e todo elle
(>) Poeta latino, que tem a Venus por principio dt- toda a

geração.
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intercalado de citações, e não raro também de
inopportunos trechos gregos e latinos. A' falta de
phrases estapafúrdias para encaixarem, vão catar nos
velhos calhamaços palavras antiquadas, termos obso-
lectos, que só serve para desorientar o auditório. E,
vamos e venhamos, esses paroleiros não deixam de
ter suas razõesinhas, porque, effectivamente, os pou-cos que tiverem a extrema dita de comprehen-
del-os, reputar-se-hão esclarecidissimos, eruditos, e
os restantes ouvintes tanto mais os admirarão, quan-to menos comprehenderem. Os conhecedores en-

HMflB k£ fe, ^1 R^NjâQ E" j
¦ _&-'-' __B*y _BUMB? ^-^^^^^bKmBP^^^^*—jB

-"1 \mW ^^iBr^''1 .^B BBtHffiEÜ^^^^M m_B^¦'--.- -:~^;--'flflaB^i .âB1** Bro^iiv-< * l_v W _BP_S- f JBH>* AmmmmmWmmr- -*_Ldfc B ' _"?'- ¦;MÜBfcflfc _$_^fl 8iíif?¥flEiflG
Bfl_ ' "'"^5«-IS BT7' B_^b_W' * _B^B ^B^^Br^n

^Bfl xi?^^^i*_ífl Bfl
B ,,«^i ** Bfc. ^B

Bk. :^v_fe -BB? 4**_2

P^^yr*^^_f^^^^^-_5_fj^^^^^^^^fljflfl

contraiu especial prazer em admirar o que vem delonge; os ignorantes, entretanto, não querendo pas-sar por tolos, applaudem por sua vez o que detodo em todo não entendem, dando d'ess'arte a
perceber que entenderam perfeitamente, que não
perderam pata vi na. E n'essa preoecupação agitamas longas orelhas de Midas, em signal de approva-
ção, como que para tacitamente significar: Exacta-mente, - é isso mesmo ; -que lingua de prata!

Mas tornemos ao' assumpto:
Já sabei? meu nome, exeellentissitnos senhores

doidos. E que melhor tratamento, que o de excellen-cia, poderia dar a Loucura aos seus excelsos admi-radores?!... Minha origem, porém, vos sendo des-conhecida, para que bem me conheçaes passo avol-a descobrir.
Meu pae não é, nem o cháos, nem o inferno, enem mesmo Saturno ou Japeto 7), o que vale por

7) Filho Ue Urano e irmão de Saturno: reinou na Thes-naüa, e tevê, entre outros filhos. Atlas. iVonietheu e Epime-theu. Os gregos consideravam-no autor de sua raça pornao conhecerem ninguém mais antigo do q_é elle. Párecesèro mesmo que Japhet <la Bíblia.

dizer: não descendo de nem uma d'estas sediças erançosas divindades. Sou filha, sim, de Pluto (8),que é o pae, perdoem-me Homero, Hesiodo e o
próprio Júpiter, que é o pae, insisto, dos deuses edos homens:

E' elle, não ha contestar, que move a seu bei
prazer, o céo e a terra; é elle, não ha negar, o ar-bitro supremo da paz, da guerra, dos impérios, dasdeliberações, das sentenças, das assembléas publicas,dos casamentos, convenções, allianças, leis, artes, he-
gocios, e até dos próprios prazeres... (Arre! Falta-me arespiração)... em summa, de todos os interesses pu-bheos e particulares. Sem elle, todos os pequenosdeuses que os poetas andaram por ahi a inventar
á torto e ás direitas, ou não existiriam, ou, si exis-tissem, passariam vida triste e atropellada. A pro-pria Pallas não poderia salvar a quem o tivesse porinimigo; mas aquelle que, por elle. fosse protegido,ou simplesmente favorecido, poderia enviar affron-toso baraço ao truculento Jove, não obstante arma-do de raios da cabeça aos pés.

Eis o meu progenitor, e d'elle muito me glorioe honro. Não sahi do seu cérebro, do mesmo modo
que a feroz e sanguinária Pallas dos miolos de Ju-piter;- ,não. meus senhores. Vim ao inundo pelosprocessos communs. Tive mãe: a Juventude, a maisbella e louça de todas as Nymphás. O triste Hy-meiieu 9) não assistiu á minha concepção, como ádo capenga Vnlcano; mas sim o Amor, e só oo Amor.

Notem bem : Quando digo Pluto, não me refiroao de Aristophanes, naturalmente já caduco e gata-cega. Falo de Pluto em plena florescência, faiscan-te de mocidade, e ainda mais ardente pelos vapo-res do nectar, que saboreava ás taças cheias nosbanquetes dos deuses.
Quereis saber onde nasci? Não foi, certamentena fluctuante ilha de Delos, nem entre as espumasdo mar, e menos ainda nos negrores de uma fui-na qualquer; mas, sim, n'uma das ilhas afortunadas,

onde a terra, per si mesmo, prodigalisa suas rique-zas, e onde não se conhecem as canceiras da vida, otrabalho, a velhice e a moléstia. Ahi é que se en-contraiu os sonhados jardins de Adonis. Em vez de
plantas agrestes, só se topam alli as que encantama vista e affagam o olfato: o alecrim, a delicadarosa, a modesta violeta e o jacintho, por exemplo.Nascida entre tantas delicias, não annunciei com ochoro a minha entrada no inundo; ao contrario,meus olhos abriram-se logo para sorrir aquella que!sorrindo, me dava á luz. Não disputei também aofilho de Saturno a cabra, que o mamentou; muitoao contrario, duas amas tive eu, e lindas, e cari-nhosas, as nymphas Mete e Apédia 10), esta, filhade Pan, e aquella, de Baccho.

S) Deus das riquezas e das minas de nieíaes preciosos.Kepresentain-no cego. e eom uma bolsa na mão. para expri-mir que a fortuna distribue ce. ainente seus favores.
0) -Divindade que presidia ao casamento. Filho de Bacchoe de Venus. Representam-no na figura de bello inovo loiro.

coroado de rosas, eom um.facho na mão, e envolvido em véo
branco recamadó de flores.

10) A Embriaguez, e. a Inexperiência.

-
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para tanto,
vanteís serviços
como também

Si anceias saber agora os nomes das minhas
companheiras, eu vol-as declinarei sem delongas.

A Nympha que alli vedes altiva e orgulhosa,
Philaucia se chama, vulgo Amor-próprio. Adulação,
ou engrossa mento, é o nome da que, d'alli, d'aquelle
recanto, vos olha com fingida ternura, palmejandofrenética. A que parece dormir, chama-se Lethes,
ou Esquecimento. A outra, que, apoiada sobre os
cotovelps, se conserva indeterminadamente de bra-
ços eiiçruzados, é a Preguiça. A immediata, quevedes coroada de flores, e perfumada da cabeça
aos pés) é a Votuptuosidade. Aqui tendes agora a In-
consideração, que olha para tudo, sem nada enxer-
gar entijetanto. Esta gorducha de rubicundas faces,
é a Molleza. Entre essas Nymphas contam-se dous
interessantes e pequeninos deuses, o dos bons pe-tiscos e o do somno profundo.

Eis ja minha comitiva e toda a força, com que,ao meu jugo, jescraviso os mais trefegos potenta-dos. /
Conhecidos minha origem, criação e séquito,

resta-me ainda justificar o meu titulo de deusa; e,
basta-me alinhar n'este instante os relê-

que presto, nem só aos meus pares,aos próprios mortaes, afim de co-
nheçerdes a extensão do meu domínio e poder. Si,
effeçtivamente, \> beinfeitor dos homens é um deus,
si os que descobriram o trigo, e inventaram o vi-nho, e todas essas coisas necessárias, ou não, á fe-
licjdade humana; conquistaram por tão pouco o di-
reito de assistir; ao Conselho dos deuses, com quan-to mais razão .jtie cabe alli, não um simples logar,
mis até mesmo a sua effectiva presidência? a mim,
que sou a fonte de todos os bens gozados e por
gozar?...

Dizei-me: qual o maior d'esses bens? qual o demkis elevado apreço? E a quem o deveis? Não é,
cetrtamente, á lança de Pallas, e menos ainda á égi-dd de seu pae, que tanto amontoa como debanda
as nuvens. Este inesmo, nem por ser o progenitordok deuses e dos homens,' este mesmo, repito, que,coijn simples volver d'olhos, abala o Olympo em
peso, é forçado a depor o trisulco raio, e a serenaro aspecto ameaçador com que, quando lhe apraz,
aterra os demais collegas, e.a fazer caminhar; e a

lar de formai e até de cara, si em desejos arde
perpetuar a prole, o que não raro lhe succede.
lão ligueis apreço algum, si ao .mimo, que vozfiz, dk existencial si porventura não vos provar que,com èlla, me sois por igual devedôra da felicidade.

EffectiVamente, de que vos serviria a vida sem o
gozo, teem o prazer? Sois, certamente, de minhaopinião.\ Nem um de vós, nem um, eu affirmo, étão sensato, para impugnar esta verdade; ou-paramelhor-\ considero uns e outros, nimiamente ajui-zador e \observadores para não discordarem demim. Deikae lá falar os estoicos, esses requintadoshypocritas\que atravessam os melhores annos a de-clamar contra a volúpia, exclusivamente para des-
gostarem os outros, afim de melhor a desfructarem.Mas, eu emprazo a esses patifes, a esse desfaçadosegoístas a iiie responderem, si, sem ella, isto é, sema Loucura, a, vida não passaria de uma trama de ¦

mu
de

U

tristezas, dissabores, e melancólicas inquietações? A
felicidade, neste valle de lagrimas, consiste em nada
fazer, em não ter obrigações e cleveres, em passarvida ociosa e regalada. Esta phrase, e esta lemma,
por si sós fazem meu elogio completo e exacto, <?
eu as tomo por bandeira; e ser-me-hiam sufficientes
para comprovar minha these, si me não aprouvessç
entrar em outras minúcias.

A infância é, sabem-no todos, a idade das attra-
ções e dos encantos. Como se explica esse prazertodo especial em acariciar as crianças, de apertal-as
carinhosamente nos braços, sensações e prazeresesses a que se não podem esquivar os individuos.
mais rudes, e que attingem o próprio miliciano ha-
bituado aos rigores da guerra, ao aspecto da mor-f
te? E' porque a benevola natureza concedeu-lhes
os attractivos da Loucura, para dúfe; dando a libar
antecipadamente seus affectos, lhes fizessem esque-
cer os muitíssimos trabalhos, que sua. educação nos
custa.

A' infância segue-se a mocidade, bella, amável,
interessante! Como todos se apressam em auxilial-a!
Mas, a quem deve ella tal beneficio, ou taes bene-
ficios, sinão a mim, que lhe dissipo —sem que se
aperceba —as negras nuvens da calma e da pruden
cia ?...
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Vós mesmos sois testemunhas que, quanto mais
a instrucção, os affazeres e as canceiras da vida
approximam-na da idade viril, tanto mais declinam,
se apagam e fenecem suas feições, vivcza, graça, e
vigor.

A' proporção que, de mim, das loucuras, a mo-
cidade se afasta, vae cada vez mais desmerecendo,
até tocar a meta, em que recahe na infantilidade,
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isto é, de novo se torna criança, o que vale pordizer —chega á velhice, idade pesadíssima a si, e a
tudo quanto o rodeia, E, de facto, em breve sue-
CÜmbirá, si, como no inicio, compadecido de seusachaques, não houver quem o ampare,

Os deuses dos poetas salvam os que expõem ámorte, metamorphoseando-os; pois bem: eu tam-bem metamórphoseiò os velhos, revertendo-os á in-faticia até a época em que mais próximos ficam damorte; e, por isso, denomina-se também á velhice —
segunda infância.

Quereis agora saber a maneira por que o con-sigo? Dando-lhes passaporte para o rio Lethes 11),
que nasce nas ilhas Fortunádas, onde-por suavez-se origina o canal, que rega os campos Ely-seos; e isso faço afim de que/ sorvendo a largoshaustos o esquecimento do passado, suas almas* denovo, entrem, livres de quasquer cuidados, em o
período da nova infância.

Ponderar-me-heis, advinho, que então só se
praticam doudices e disparate. Concordo. Mas, issomesmo prova o que venho affirmando: da crian-
ça só se podem esperar criançadas; e o que maisé a criança, do que uma creatura pequenina, umaminiatura do adulto, esperneiando, desatinando, pra-- ticando toda casta de travessura? Si assim não fos-se, isto é, si a criança tivesse o juizo de um ho-inem, então é que a natureza estaria errada, iriver-tida, pois teria produzido um phenomeno, ummonstro. Diz o provérbio: desconfia da criança quepensar como o adulto. Pois bem : o mesmo aconte-ce com os indivíduos de avançada idade: seria im-
possível conviver com o velho que, á longa e re-flectida experiência, reunisse a mesma firmeza decaracter, a mesma penetração de espirito, o mesmo
juízo dos primeiros annos. 12) A caducidade, pois,longe de lhe ser um mal, é um dos meus maioresbenefícios, pois liberta-o de innumeros cuidados
que affhgem a humanidade. Para aguentar-se nobalanço, obriga-o a beber, a affogar em vinhos ge-ncrosos, mais velhos do que elle, os desgostos.^osdissabores, as desillusões, que, mesmo na virilída-de, difficilmente se toleram. E' bem possível queeste meu velho, á sinielhança do de Planto, penseas vezes soletrar Roma ás véssas, quero dizer-detraz para deante; mas, ai d'elle si não tirar a car-tuna da mão. Contente-se em divertir os amigos,contando-lhes historias do seu tempo, entretendo-os

com boas pilhérias. Homero faz distillar dulçorososmel dos lábios de Nestor, emquanto que dos deAclulles só escorreu amargo fei. Esse mesmo poetanos apresenta exemplos de outros velhos que, sen-tados sobre as muralhas de Tróia, arengavam' comespirito e critério. O dom da palavra é única vau-
11) Uni dos rios do inferno, segundo os pag&os Aquelles

que bebiam <las suas águas, esqueciam completamente ó passado.- dahi, sem nome.
12) Note-se: n'esle trabalho, é a Loucura quem raciocina

e discute : Cicero. que. no seu livro sobre a velhice, faz dis-crelear a fíazâo. diz precisamente o contrario, isto é. que ovelho reúne muito sizo á longra experiência.

thia e amor mutuo, que

J5>

tagem que o velho leva sobre o recém-nascido-mais tarde, tanto a criança como o velho tarame-Iam de mais. Observa-s<f, ainda, em ambos, sympa-
os prende para sempre: éque Deus uniu o que fèz simelhante. Na verdadeo velho apenas differe da criança nas feições, nasrugas do rosto, e em o numero dos annos. Ambossao carecas, desalentados, reduzidos no tamanho-

grandes apreciadores do leite, dos mingáos, das so-
pas; um começa gaguejando, e o outro acaba res-mungando; teem a mesma loquacidade, são igual-mente caprichosos, extravagantes, esquecidos/ e-como si não fosse tudo isso bastante ambos des-respeitosos, malcriados, faltos de consideração, e demnocente semeerimonia. Quanto mais o homemenvelhece, tanto mais se approxima, assemelha ácriança, até que, porfim, morrem ambos de diar-rhea verde, livres dos cuidados d'esta vida e dostemores da outra.

Comparem-se agora as minhas benéficas meta-morphoses com as que operam os demais deuses.
Não falarei já em suas terríveis vinganças; mastudo quanto de melhor concedem aos mais favore-cidos, é transformal-os em arvores, pássaros, cigar-ras, e até em cobras, dragões e serpentes, como sinao e o mesmo que morrer, deixar de ser o quedantes realmente éramos.
Sou mais generoso, que elles todos, porque res-tituo o homem á idade dá innocencia e da felici-dade; e si elle, divorciado do juizo, passasse com-migo toda a vida, certamente, não envelheceria, go-zana de eterna primaveral Vede como consoniemestupidamente o sueco vit^l esses sujeitos embezer-rados, soturnos, sombrios,

voltas com a philosophia,
meditativos, sempre ás

com os grandes proble-rHaP?' ?u preoecupados com especuíações árduas e
de ser moços, —são ver-
ao passo que os meus

:es, a rosea frescura da
uma gordura capaz de
Acarnania. Sem a con-

difficeis! Envelhecem antes
dadeiros velhos precoces;estroinas ostentam, nas fa
mocidade, e dispõem de
inetter inveja aos leitões da
vivência dos sensatos, com quem são obrigados alidar, ficariam isentos dos inales da senilidade, tãoexacto é que, na vida, não ha felicidade com-
pleta.

Para corroborar o que vimos dizendo, citareiaqui o seguinte adagio, que me parece resultado demuita observação: A Loucura demora a fuga damocidade e impede a velhice de se approximar. Nãose offendam os Brabantinos, si, ao avesso dos ou-
tros homens, quanto mais velhos, tanto mais doidosse tornam; porque, apezar cl'isto, não ha povo, quetenha costumes mais brandos, nem velhice mais fe-Iiz. Os Hollandezes, seus visinhos, também se pare-cem com elles, e devem ao culto que prestam áLoucura o appellido de simplórios, com que muito
se honram e vangloriam.

Continua —¦ -
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2 de Outubro de 30 Lope Hurtado de
Mendoza, embaixador de Carlos V em
Lisboa, escrevia ao Imperador: "Yo escri-

bi a V. M. como iba con otras cnatro canbelas
y una nao Martin Alfonso de Sosa a descuòrir a
Ia costa dei Brasil. Lleva dos bergantines deshe-
chos para entrar alia por los rios. Una persona
me ha dicho en gran secreto que cierto va a
descubrir ei rio de Solis ó de lá Plata que aca
llaman; ira presto porque se da gran priesa en
aviarle 1 >_).

A 17 de Fevereiro do anno seguinte a Impe-
ratriz informava Lope Hurtado dos três fins da
expedição: deitar os Francezes do littoral brasi-
leiro, fortificar os portos com mui grande arti-
1 liaria que conduzia e entrar desde S. Vicente até
o rio da Prata. Para isto dispunha de qnatrocen-
tos homens, de uma náo capitanea de cento e
cincoenta toneladas, dois galeões de cento e
vinte e duas caravellas mui armadas e artilha-
das 2).

Já a este tempo Martim Affonso estava de
viagem. j

Partiu de Lisboa sabbado 3 de Dezembro de
30, e seguiu a derrota costumada pelo archipela-
go das Canárias e Cabo-Verde. Nem um facto
occorreu na tnivessia digno de especial menção.
Apenas nota-sè no diário de Pero Lopes, irmão
e companheiro do Capitão-mor, o cuidado com
que registra todos os incidentes próprios a defi-
nir a posição no mar. A observação do sol a
meio-dia dava a latitude; a longitude, que ainda
não sabiam calcular, era suprida aqui pelas cor-
rentes, varias de rumo e intensidade conforme
as estações; alem pelos alcatrazes, ora brancos,
ora pretos, conforme a ilha de Fernãc de Noro-
nha demorava a barlavento ou julavento; a im-
minencia de terra indicava-se pela ausência de
pescado.

1) Morla Vienna, Est. hist. sobre ei desc. y eonq. de Ia Pa-
tagonia y delatierra dei Fuego. 259-2H1. Lope Hurtado de
Men loza fôra nomeado embaixador em 1527 : ef. Col. de doe.
in.para lahist. de Esp. 1. 128 Madrid 1842.

2) Idem.

-.S?

"Segunda-feira, trinta dias do mez de Janeiro,tomei o sol e estava na altura do cabo de Santo
Agostinho e iamolo a demandar pelo rumo de
aloeste. Este dia não correu pescado nenhum
comnosco, que é signal nesta costa de estar pertode terra, e outro nenhum não tem senão este,,.

De facto a 31 houveram vista de terra junto ao
cabo Percauri (ponta de Olinda). Uma nau fran-
ceza, com muita artilharia e pólvora, entregou-se
sem resistência, pois a gente metteu-se pela terra
dentro, quebrando o batei, apenas um homem
deixando a bordo. Outra nau franceza carregada
de brasil foi tomada ao sul do cabo de S.Agosti-
nho. Terceira nau, avistada junto da ilha de S.
Aleixo, resistiu a bombardadas: auxiliado porMartin Affonso, Pero Lopes conseguiu apri-
sional-a a 2 de Fevereiro, com artilharia e outra
muita munição ; por lhe faltar pólvora se rendeu ;ia carregada de brasil.

Assim começava triumphante a missão de
Martim Affonso. Das três naus tomadas, uma
queimou por imprestável : noutra, carregada de
brasil, levando alguns prisioneiros mandou Joãode Sonsa para o reino 3); a terceira encorporou
á armada com o nome de Nossa Senhora das
Candeias, data da tomadia.

A feitoria de Christovam Jaques fora saquea-
da dois mezes antes por um galeão francez quelevara toda a fazenda d'el-rei. Martim Affonso
restabeleceu-a. Resolveu tambem mandar as
duas caravellas a descobrir o rio do Maranhão,
ou porque suas instrucções lho ordenassem, ou
porque dera-lhe esta idéa uma nau castelhana
encontrada em Dezembro na ilha de Santiago,
como conta Pero Lopes: "Aqui achamos hua
nao de duzentos toneis e uma chalupa de Caste-
Ihahos; e em chegando nos disseram como iam
ao rio do Maranhão:e o Capitão Irmão lhes
mandou requerer que elles não fossem ao dito
rio, porquanto era dei rei nosso Senhor e dentro
de sua demarcação,,.

Commandando as duas caravellas partiuDiogo Leite. Ignoram-se os particulares da expe-
dição, mas conhece-se o resultado, graças ao
mappa de Gaspar Viegas 4), desenhado em Outu-

3) Esta nau podia ser La Miclielle. pertencente ao famoso
João Ango: Giiemn. Ango et des 2>dotes. Paris, 1901.

4) O mappa de Gaspar Viegas foi impresso no Atlas de
Gabriel Mareei, Reproductio» de caries et globes relatifs à Ia dé-
converte de TAmerique. Paris. 1893 Cf. Textee.rpUcatij'11 24. As
relações ontre bahia da Traição e Nossa Senhora d"Arrabida.
qne o mappa de Gaspar Viegas parece confirmar, foram apon-
tadas em uma nota ás Informações e fraqmeutos históricos do
padre José de Anehieta 79 SI, Rio 1880.'
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bro de 1534. A costa foi reconhecida desde Per-
nambuco até quasi a bocea meridional do Ama-
zonas. Dois nomes: o de cabo Corço e o de rio
de João Lisboa podem designar os predecessores
de Diogo Leite, que também ficou lembrando
uma bahia, próximo a Tunassu ou Gurupy;
outros indicam os diversos incidentes da viagem
ou impressões deixadas pelo littoral: ponta do
parcel, grã bahia, bahia das tartarugas, dos arre-
cifes, monte fremoso, bahia do parcel, terra da
pescaria, costa dalloeste, costa branca, terra dos
fumos, costa aparcelada, as baixas, costa suja ; os
nomes de santos indicariam as datas da passa-
gem si alguns não se encontrassem em mappas
anteriores. Designações indígenas apenas appa-
recém : Maranhão e Pinaré: ora tapica (ou prata
pica) próxima á bahia da Traição, é evidentemente
uma forma adulterada de Nossa Senhora d'Arra-
bida. A circumstancia d'este mappa não represen-
tar também as boceas do Amazonas originou mais
tarde grande confusão na çartographia, quando
Orei lana chamou Maranhão o rio que descera
desde os Andes 5).

Depois de ter tomado as providencias neces-
sarias Martin Affonso continuou sua viagem, ru-
mo do rio da Prata, com três naus: a capitanea,
o galeão S. Vicente e a nau de França, agora
chamada Nossa Senhora das Candeias e com-
mandada por Pero Lopes. A viagem correu de-
morada por causa do mau tempo: para chegar ao
Rio de Janeiro foram precisos dous mezes. Na
bahia de Todos os Santos o Capitão-mor aggre-
gou á armada uma caravella que ia para Sofala,
levando a bordo o feitor do estabelecimento per-nambucano saqueado pelos Francezes.

A assistência na bahia chamada Ganabara
pelos naturaes da terra prolongou-se de princi-
pio de Maio a fins de Julho. A gente da armada
desembarcou; poz-se em ordem a ferraria; fez-se
maiitimento, naturalmente farinha de maridío-
ca e peixe salgado, para quatrocentos homens
durante um anno; armaram-se dois bergantius
de 15 bancos. Tudo indica que Martim Affonso
estabeleceu-se logo á entrada, á margem esquer-
da, donde os filhos do Sul podiam ver o sol
desde o romper da aurora. O mesmo fizeram
depois Estacio de Sá e Men de Sá, provavelmen-
te já precedidos por Gonçalo Coelho. Uma"casa de pedra» mencionada em antigas sesma-

5) Os dados d"esta questão em-ontram se no Atlas ilo barão
•Io Rio Branco. O arbitro suisso estudou-a éni paginas raaeis-
tracs.

rias, deve relacionar-se com algum destes pre-ctissores da cidade.
Debellados os Francez

so tratar da entrada para
logo um reconhecimento.

"Daqui mandou o Ca
mens pela terra dentro, i
foram e vieram em dous
terra cento e quinze lego;
dellas foram por montar
cincoenta foram por um
foram até darem com tu
todos aquelles campos, e
veio com elles até os en
trouxe muito ehristal e d
de Paraguay havia muito
tão lhe fez muita honra e

es podia Martini Affon-
o rio da Prata. Tentou

)itão irmão quatro ho-
iforma Pero Lopes; e
mezes; e andaram por
s e as sessenta e cinco
bas mui grandes, e as
campo mui grande; e
n grande rei senhor de
lhes fez muita honra e
regar ao capitão e lhe

<pu novas como no rio
ouro e prata. O capi-

lhe deu muitas dádivas
e o mandou tornar para ais suas terras,,.

Os termos vagos dest
diversidade na sua intei
geographicamente é po

J)

í itinerário explicam a
pretação. Histórica e

4sivel a seguinte: os
n pela praia da Gávea

ai Cruz até a angra dos
quatro homens caminhara
ou pela baixada de San te
Reis, subiram depois a serra do Mar, e^chega
ram á ribeira, ou pelo menos ás visinhanças do
Tietê, onde já deviam cursar noticias das rique
zas de alem-Paraguay 6).

A 1 de Agosto, a armada de Martini Affonso
largou do Rio para o Sul,;sempre em lucta con-
tra os elementos cpnjuraqps. Até 6 não avista-
ram sol; ás vezes ouviram a arrebentação das
ondas sem avistar a praia ; deram quasi com os
gurupés nas pedras de uma ilha a que aporta-
ram ; não poderam tomar o porto de São Vicen-
te. A 12, dia de Santa Clara, limpóii a nevoa,
reconheceram a ilha de Cananea e deram fundo!

Pelas cercanias moravam europeus de varia
procedência: um bacharel, degradado de 502,
verdadeiro regulo, que alguns annos antes eh-
chera um navio de escravos ; companheiros so-
breiiiventes de Solís; náufragos ou desertores de
expedições mais recentes. |Um delles, Francisco
Chaves, "grande lingua desta terra,, obrigou-se,
sendo-lhe dado gente bastante, a internar-se
pelo sertão e tornar dentro de dez mezes, com
quatrocentos escravos carregados de prata e
ouro.

Ordem de uma entrada neste gênero, talvez
com o mesmo objecto, trouxera o Capitão- mór

0) Outra interpretação apresenta Calogeras, As minas dn
Brasil e sua legislação, I. 17. IS. Rio 1004.
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do reino. Sabemos de muitos que, nos annos se-
guintes, partindo do littoral brasileiro chegaram
ao Paraguay ou do Paraguay vieram sahir ao
mar no Brasil. A simples distribuição geogra-
phica da lingua geral, o abanheenga, estava
mostrando a existência e até a freqüência de
communicações num e noutro sentido. Entre-
tanto Francisco de Chaves devia conhecer só
de outiva a empreza que propunha; aliás sabe-
ria que as riquezas de prata e ouro demoravam
muito alem do Paraguay e pediria mais de dez
mezes para as grandes distancias a vencer, os
rios a atravessar, os pântanos infindos a trans-
por, os paramos sem agua a penar, as asperezas
das serranias a subir, as numerosas nações in-
termedias a conciliar por maneiras pacificas ou
a conter pela força, sem falar na difficuldade de
alimentos para toda a gente com que se com-
promettia a tornar. A tentativa mangrou por
completo, onde, quando, como, ignora-se e pou-
co importa.

"Aqui nesta ilha estivemos 44 dias; nelles
nunca vimos o sol ; de dia e de noite nos chii-
veu sempre com muitas trovoadas e relampados;
nestes dias nos não ventaram outros ventos se-
não desde o Sudoeste até o Sul. Deram-se tão
grandes tromentas destes ventos e tão rijos como
eu em outra nèm-iima parte os vi ventar. Aqui
perdemos muitas anchorase nos quebraram mui-
cabres..,

Da ilha de Cananea parece ter seguido
a seu destino a caravela aggregada na Bahia. A
armada partiu para o Sul em26 de Setembro.

Reina agora o equinocio, imperam ocarpintei-
ro e o vento dos pampas. Agua, ventos, reiam-
pagos, mar grande, cabres perdidos, amarras
quebradas, trovoadas, traquetes partidos, baixos
earrecifes.bateis arrebatados pelas ondas, somam
os incidentes da viagem, que culmina com a per-dada capitanea, junto ao arroio algum tempo
chamado de Martim Affonso, o Chuy que, depois
de séculos de guerras e rios de sangue, teve de
estremar os Portuguezes dos Hespanhoes, os
Brasileiros dos Orientaes.

Deveria a armada continuar para o Prata ?
Os mantimentos perderam-se com o naufrágio ;
as naus restantes não poderiam resistir três me-

zes; o rio afigurava-se innavegavél com os tem-
poraes. Resolveu-se que seguiria sb Pero Lopes,
em um bergantim, com ordem dejestar de volta
dentro de vinte dias.

A 23 de Novembro partiu Pero Lopes. A
viagem durou mais do praso previsto, tanta a fa-
cilidade de alimentação, tal o encanto da paisa-
gem para estes filhos da zona temporada, amor-
tecidos e saturados por um anno de vida tropical:
a distancia percorrida foi calculada em cento e
quinze léguas.

A 1 de Janeiro de 32, depois de todos reunidos,
o capitão-mór deu ordem de torna viagem ; a 20
avistou-se o porto de São Vicente, onde fundea-
ram no dia sesníinte.o

Alem das três incumbências já annunciádâs
pela imperatriz, Martim Affonso trazia carta de
grandes poderes, com alçada de mero emixto im-
perio, tanto no erime como no eivei, sem de suas
sentenças dar appellação nem aggrauo; podiacrear tabelliães e mais officiaes de justiça, con-
ceder terras de sesmarias etc.

O que fez neste caracter, diga-o Pero Lopes:
"Aqui neste porto de São Vicente varamos

uma nau em terra. A todos nos pareceu tão bem
esta terra que o capitão irmão determinou de a
povoar, e deu a todolos homens terras para fa-
zerem fazendas: e fez uma villa na ilha de São
Vicente e outra nove léguas dentro pelo sertão,
a borda de um rio que se chama Piratininga ; e
repartiu a gente nestas duas vi lias e fez iiellas
officiaes, e poz todos em boa obra de justiça, de
que a gente toda tomou muita consolação, com
verem povoar vil Ias e ter leis e sacrifícios, e ce-
lebrar matrimônios, e viverem em communica-
ção das artes, e ser cada um senhor do seu, e
vestir as injurias particulares, e ter todolos ou-
tros bens da vida segura e conversavel 7..).

7) O diário de Pero Lopes foi primeiramente publicado porVarnliajren em 1839 : tem sido reimpresso varias vezes, masnem uma das edições é satistaetoria. e o texto está profuuda-mente alterado, talvez eom interpelações. .João Mendes deAlmeida, liec. do Inst. Hol. vol. õ.'{. I. 289, e seg*. Rio. 1890
procurou provar que é apocrypho : seus argumentos, nâo, mo-dificaram. porem, a questão.

de Abreu.
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í]OSE DO PATROCÍNIO

1STAS linhas despretenciosas, são escriptas com
a consciência de quem procura nos limites de
sua intelligencia prestar uma pequena, mas
affectuosa homenagem á memória do grandemestre de hontem, aquelle que por seus feitos, sen

talento, sua audácia, coragem, valor e patriotismo
foi o apóstolo da redempção de sua raça, da rei-
vindicação dos direitos de seus irmãos egualando
na lei a humanidade brasileira.

Quando em todo o Brasil é seu nome abençoa-
do, quando os grandes mestres do jornalismo em
brilhantes artigos engrandeceram o valor da sua
mentalidade de escol, lhe descreveram a estatura
varonil de batalhador sem igual na rude campanha
da libertação dos captivos, deve ser também per-
mittido a um soldado, que sob as suas ordens com-
bateu encorajado pelo seu civismo e fortalecido
pela fé naquelle ideal, consignar aqui alguns traços
da vida desse heróe cujo nome fulgurará eterna-

mente nos fastos da historia da nossa nacionali-
dade.

E? preciso ensinar ás gerações futuras que os
beneméritos da pátria só caem no túmulo para re-
surgir erectos na praça , publica, perpetuados no
bronze pelo cinzel do artista, envolvendo-lhe a ima-
gem o azul matisado de estrellas e tendo aos pés
as vivas homenagens de uma raça agradecida.

José Carlos do Patrocínio nasceu na cidade de
Campos a 8 de Outubro de 1854 na residência de
seu pai o vigário João Carlos Monteiro, na Praça
da Matriz, em um quarto próximo á sala de jantar,
casa onde hoje funccionam a administração dos cor-
reios e o telegrapho.

Seu progenitor já tinha então um filho de côr
branca, de nome Cezario \ Monteiro que havia ido
estudar á Coimbra.
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A sua infância passou-se ora naquella casa, ora
na fazenda da Lagoa de Cima, tambem de proprie-dade de seu pai.

Recebeu a instrucção primaria nos collegios de
Campos.

Um sacerdote das relações do Vigário Monteiro
augurava que a docilidade do pai de José do Pa-
trocinio, os carinhos que lhe dispensava não con-
seguiriam fazel-o passar de um simples grumete.

Voltando de um passeio a cavallo em compa-
nhia do amigo que mais tarde devia ser o grandeabolicionista Carlos de Lacerda, chegara tim dia
Patrocínio á casa, chamando por um preto velho
para que viesse abrir. A demora deste impacientou
o menino, que, enfurecendo-se, desferiu com o ca-
bo de prata do chicote pesada pancada na cabeça
do pobre preto, produzindo-lhe ligeiro ferimento. Á
noite, regressou de 'sua fazenda da Lagoa de Ci-
ma, o velho Vigário, e teve conhecimento do acto
commettido pelo filho.

Lste que já dormia, foi despertado por seu pai,o qual.passando-lhe uma reprehensão pelo máo pro-cedimento que tivera, deu-lhe os mais salutares
conselhos em uma pratica longa e severa com rela-
ção apenas á irritabilidade de seu gênio.

As palavras do vigário Monteiro, calaram pro-fundamente no coração de Patrocínio e tal impres-
são produziram no seu espirito e na sua conscien-
cia, que, disse elle annos depois, pareceu que todo
o seu ser se transformara repentinamente, que a ra-
zão lhe abrira novos horisontes, illuminados pelasuavidade de uma luz que era como a precursora do
perdão e do arrependimento pela maldade praticada.

Data dessa epocha o seu sincero devotamento
por essa raça infeliz a que pertencia e de cuja
emancipação se tornou o mais fervoroso e o mais
decidido propagandista.

Ainda vivendo na companhia de seu pai, Patro-
cimo protegia as fugas de escravos da cidade de
Campos e o que é mais, da própria 'fazenda daLagoa de Cima, fornecendo-lhes os parcos recursos
de sua acanhada bolsa.

Um dia seu pai mandara castigar um escravo.
Patrocínio interveio em seu favor,' mas o Vigário
ponderou-lhe que a falta commettida era indeseul-
pavel e que o escravo devia ser forçosamente punido.

Executava o feitor o castigo na presença do Vi-
gario Monteiro, quando Patrocínio assomou no pa-tamar da escada de pedra que confinava com o
terreiro. Dahi, clamava pela suppressão do castigo,
praguejava, tornando-se ora enraivecido, ora pro-curando na humildade da palavra que o feitor seapiedasse da victima.

Vendo afinal que eram improficuos os seus es-
forços, vãos os seus rogos, inúteis as lagrimas queme marejavam os olhos, jogou-se pela escada abaixo,vindo bater com a fronte sobre a lage de um dos
degráos.

. O feitor cessou o castigo e foi em soccorro do
joven filho de seu patrão, levando-o ferido pelaqueda, juneto daquelle. ,

O Vigário João Carlos principiou a encontrar
em seu filho grande rebeldia contra ps castigos quemandava applicar nos seus escravos, de maneira
que já o tinha na conta de um perturbador dos
seus despoticos rigores, de um agitador perigoso,
que se tornava necessário arredar para ponto mais
afastado daquelle meio em que dominava o inte-
resse ganancioso de um senhor de engenho.

Pouco tempo depois com a impetuosa violência
de seu gênio, Patrocínio teve que repellir physica-mente um insulto que fora atirado á sua mãi Justi-na do Espirito Santo, por uma das amantes de seu
pai.

Abandonou pois, sem nenhum recurso a casa
paterna e veio para esta capital, no firme propósitode obter uma collocação que lhe podesse facilitar
os meios para seguir a carreira medica.

A sua autobiographia, na parte que mais inte-
ressava pela lealdade e franqueza do seu coração,
escreveu-a elle, ha annos na seguinte sugestiva e
suecinta confissão:

«Perguntam-me como vivo e de que vivo e têm
razão. Quem sabe que eu sou filho \ie uma pobre
preta quitandeira de Caiu pos, deve jadmirar-se de
me ver hoje proprietário de um jornal e de queeu pudesse fazer uma viagem á Europa.

Vamos a explicações.
Comecei a minha vida como quasi servente,

aprendiz extranumerario da Santa Casa de Miseri-
cordia, em 1S6S.

-Tinha então 13 para 14 annos. 0 director do
hospital de Misericórdia, Dr. Christovão dos Santos,
hoje morto, empregou-me por me achar original.
Não lhe levei empenho.

Do meu procedimento ahi pode dar noticias o
illustrado professor da Faculdade de Medicina, Dr.
Souza Lima, então vice-director.

Saiu do hospital da Misericórdia, quando a phar-macia passou ás mãos das irmãs de caridade.
Nesta oceasião, eu teria ficado sem casa e sem

pão, se nesse momento não interviesse a protecçãodo sr. Conselheiro Albino de Alvarenga, hoje vice-
director da Faculdade de Medicina, a quem beijo
as mãos publicamente.

Tendo me conhecido em Camposjsecundando a
estima que sua virtuosíssima mãe me dedicava, o
meu bom protector, a quem nunca tive sequer
oceasião de dizer publicamente obrigado, empregou-
me na casa de saúde do sr. Dr. Baptista dos San-
tos, hoje Visconde de Ibituruna.

Este novo protector cobriu-me das. ...
zas, fortaleceu-me com o seu exemplo de indepen-
dencia.

Elle poderá attestar ou desmentir
Fui sempre trabalhador, mas sempre

Desde 1SÓS comecei a estudar.
Ganhava em 1S6S a quantia de 2:

ganchos, como chamávamos em noss.;
de plantões que eu fazia aos dojüingos^pèlós meus
companheiros.

o que digo.
altivo.

S por mez de
gyria, isto é,
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Tinha também 10$ de mezada, que me era man-
dada pelo vigário de Campos, que não me perfi-
lhou, mas que era meu pai.

Quando sahi da Misericórdia, perdi a mesada.
Toda esta parte da minha vida é bem conhecida
do Conselheiro Albino de Alvarenga.

Mas disse que comecei a estudar. Com que rè-
cursos? Com os da bondade extrema do meu
exemplar mestre e amigo o Dr. João Pedro de
Aquino, qfie de graça franqueou-me o seu externa-
to, onde estudei não só os preparatórios para phar-macia, mas os exigidos para o curso medico.

O desapego evangélico do meu mestre formou
o meu caracter. Se fui bom ou máo estudante
sabe-o elle; se fui alguma vez apontado como um
rapaz desmoralisado, elle o poderá attestar.

Deixando a Casa de Saúde altivamente, quandoo sr. Visconde de Ibituruna, meu honrado amigo, não
o queria, fui morar para uma republica dc estudantes,
onde tinha amigos e não pagava cousa alguma.
Desta republica faziam parte o sr. Dr. Martins" Cos-
ta e o official de marinha Campos da Paz, meus
amigos, que podem desmentir-me..

Entrando para a Faculdade de Medicina, como
alumno de pharmacia, recebi da Sociedade Benefi-
cente um auxilio pecuniário de 20$. Por outro lado
eu tinha alguns alumnos de primeiras lettras e so-
bretudo recebia casa e comida de graça do meu
collega Sebastião Catão Callado.

Assim vivi durante tres annos até que em 1S74
conclui o curso de pharmacia..

Catão Callado retirou-se para Santa Catharina,
eu fiquei só nesta corte, com uma carta de phar-macia, que só podia ser alugada por 30$ ou 40$(
visto como não tinha dinheiro para estabelecer-me'.

Resolvi morrer de fome; não alugaria o titulo
que me custou tanto sacrifício e que representava
as únicas alegrias até então experimentadas. A mi-
nha carta de pharmacia tinha tres distineções dadas
por Moraes e Valle, Domingos Freire, Ezequiel
Corrêa dos Santos, Pizarro, Peçanha, Souza Lima e
Martins Teixeira.

Foi nesta difficilima conjunetura que me appa-
receu o meu condiscipulo do externato Aquino,
João Rodrigues Pacheco Villanova, e me convidou
para passar um dia em sua casa.

Fui e aqui começa a segunda parte da minha vida.
A' noite quiz retirar-me. A familia de João Vil-

lanova insistiu para que eu ficasse; fiquei e vi sor-
prehendido que o quarto que me deram para dor-
mir estava mobiliado com o que me pertencia.

João Villanova, de accordo com sua santa mãe,
hoje minha também, e com o seu padrasto, o meu
bom amigo e sogro Capitão Emiliano Rosa de
Senna, haviam feito a mudança do que era meu
para o seu domicilio e pediram-me como um favor
que eu ficasse residindo alli.

Para mascarar a esmola que me faziam, convi-
daram-me para ser professor dos seus filhos.

Destas relações nasceu a estima entre mim e
minha mulher, filha dos dois honrados velhos.
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Em 1877 entrei para um jornal {Gazeta de No-ticias).
Em 1881 deixei este jornal.
Eu já era casado, e meu sogro, o Capitão Emi-liano Rosa de Senna, proprietário de prédios e ter-renos na praia Formosa, | poz á minha disposição a

quantia de 15:000$000 para comprar a Gazeta daTarde, que acabava de perder um dos seus pro-
prietarios, Ferreira de Menezes.

Devo confessar que encontrei a empreza no
maior gráo de depressão financeira. A tiragem real
era de 1.900 exemplares.*

Deportado para Cucujhy por questões políticas,é geralmente sabida a dedicação, os zelos e os cui-
dados que dispensou aos seus companheiros de
desterro.

Patrocínio tinha, pelei seu temperamento, pelaalta generosidade de seu grande coração, a fraque-
za de se deixar suggestionar facilmente quando em
seu espirito pairava a suspeita de que lhe tentavam
marear o brilho do ideal politico e entRO ninguém
como elle sabia atacar de frente, arrogante e terri-
vel, o adversário. Ninguém possuia como elle a fa-
cilidade na argumentação a vioiencia da linguagem
que ridicularisa, que acabrunha e que desorienta o
inimigo debaixo de sem numero de imagens e
comparações que muitas vezes definem por completo
uma individualidade. i

Quando reconhecia que o contendor, o inimigo
de hontem se tornava um vencido e que arrepen-
pendido se collocava a seu lado na defesa dascausas pelas quaes pugnava, não havia amigo mais
dedicado, mais leal, mais generoso e mais nobre.

Não tinha ódios, não tinha rancores, a vingança
era uma palavra pharitasipsa e um sentimento queno seu coração jamais cqnseguiu penetrar...

Rompendo a revolta de 6 de Setembro de 1893foi suspensa por ordem superior a publicação da
Cidade do Rio de que era redactor-chefe, a 14 de
Outubro desse anno, pormanifesto do chefe da esc

Patrocinio, vendo-se ameaçado na sua liberdade,
procurou nm refugio ás
de seus desaffectos politicos, pelo que abandonou
completamente o jornal e
habilmente occultar-se.

Depois de pesquizas i

durante a revolta soube

mpertinentes," de devassas

posta em pratica contra
amigos, calou no espirito
trarios, que elle se refugia
no Estado de Minas Ge
convicção daquelles, quanappareceu o boato de que o grande jornalista fora
encontrado em Ouaratiba
nheiros, sendo preso e em seguida fuzilado.

Ouvi de muitos a affirn ação de que haviam visto
sua cabeça separada do tronco, tendo sido o corpo
enterrado na praia da Pec ra naquella localidade.;

Não me prendiam ao
os laços de uma longa amizade, alliada á grande

ter dado publicidade ao
uadra revoltosa.

perseguições e violências

continuadas, precedidas eje espionagem constante,
sua familia, parentes e

irrequieto dos seus con-
ra em S. João de Sabará,
raes. Assim era geral a
do muitos mezes depois

com um grupo de mari-

grande brasileiro senão
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veneração pelo seu talento, pela bondade de seu
coração magnânimo e pelo ardor com que sabia
defender os seus ideaes e as suas convicções poli-
ticas.

Prestava eu serviços militares ao governo do
Floriano Peixoto quando tive tão penosa e amar-
gurada noticia, que tanto e tanto me pungio e aca-
brunhou.

Patrocínio porem, vivia; vivia porque chegavam
até Deus as preces ungidas de sinceridade e de
gratidão dessa raça de que foi elle o Redemptor;
vivia porque tinha ainda com o vigor da sua pen-na, da sua palavra eloqüente, de restabelecer a pazno seio da communhão brasileira...

Durante todo o periodo daquelle agitadissimo e
luctuoso tempo, conservou-se elle em um quarto de
portas envidraçadas, do prédio n. 17 da rua Para-
ná em S. Christovão, onde residiam sua sogra e
cunhados.

Quem entrar nesse quarto pela sala de visita do
lado direito próximo da janella encontrará ainda um
alçapão onde elle se recolhia quando qualquer pes-soa apparecia, a não ser sua esposa, sua sogra, seu
filho José e o Sr. Horacio Luiz da França e Silva,
que chistosamente appellidou de Sabará esse refu-
gio e muito industriosamente propalou que seu
amigo particular effectivamente se achava naquella
localidade em Minas.

Nesse quarto foi sua esposa sujeita a uma séria
intervenção cirúrgica, conservando-se Patrocínio occul-
to no alçapão.

Quantas horas de desalentos, quantas angustias,
quantas anciedades não soffreu aquelle grande espi-
rito nesse forçado recolhimento !

Buscas foram por vezes dadas no quarto pela
policia e por patriotas... mas tudo felizmente em
vão.

Um dia porem, tão precipitada foi a busca quePatrocínio não teve tempo de descer para o seu
esconderijo, mettendo-se então rapidamenta dentro
de uma das duas grandes malas que estavam no
quarto.

Invadido este por uns quatro indivíduos e o
Tenente L..., limitou-se este official a abrir a tampa
da mala que estava mais affastada e não encontran-
do senão roupas, retirou-se, com significativos sig-
naes de aborrecimento. A mala em que estava Pa-
trocinio não fora attingida pela argúcia dos agentes
do poder.

Ha muito que uma enfermidade impertinente ia
pouco a pouco abalando a organisação do illustre
jornalista, enfermidade que mais se aggravava com
as luctas de uma existência inopinadamente aban-
donada do conforto, da tranquillidade e do socego
de espirito de que tanto carecia.

Na vida intima era Patrocínio carinhoso, alegre,
bondoso com todos e especialmente meigo para as
creanças a quem prodigalisava uma fanática ado-
ração.

Não podia ver um desses rebentos, alma de
nossa alma, qualquer que fosse a condição e a côr,

que não lhe dispensasse blandicias, que não lhe for-
necesse doces e doces ou meios para obtel-os.

Era engraçado vel-o expansivo, radiante de ale-
gna, seguindo vagarosamente a cavallo e cercado
de grande numero de creanças, desde a estação até
a casa e vice-versa.

Mantinha Patrocínio na sala de jantar de sua
habitação uma modesta escola de instrucção prima-ria onde elle e sua esposa leccionavam gratuita-mente cerca de 40 creanças pobres. A aula não func-cionava nas quintas feiras e nos domingos.

A noite, nos últimos tempos da moléstia entre-tinha-se a jogar a bisca ou o rams com seu filho
e seus amigos, e isto o fazia quasi sempre deitado.

Tinha singular pavor da varíola, e pouco antesde morrer fallava em mudar-se porque appareceu
um caso dessa enfermidade nas immediações de
sua residência.

Quando se referia ao seu aerostato, o fazia coma plena seiencia e convicção de que seria mais um
triumpho a junetar aos muitos que já havia con-
quistado.

O symptoma mais frisante de sua enfermidade
teve-o elle no Theatro Lyrico, por occasião das fes-
tas em homenagem a Santos Dumont.

Depois de pronunciar expressiva e brilhante sau-
dação ao grande aeronauta brasileiro, foi accommetti-
do de hemopethises. Poucos dias depois a molestiia
avançou vertiginosamente até o seu final desenlace.

Durante toda a ultima semana de Janeiro, Pa-
trocinio vinha diariamente a cidade. Morando' dis-
tante da Estação das Officinas, fazia sempre o tra-
jecto á cavallo.

Na sexta-feira 28, viera para a cidade pela ma-
nhã, e, como á tarde chovesse, foi passar a noite
na residência de seu concunhado o Capitão Frede-
rico de Albuquerque, na rua de S. Luiz Gonzaga
em S. Christovão.

No sabbado ás 7 12 da manhã escreveu o seu
penúltimo artigo: Ave Rússia! que foi publicadono Paiz e por elle mesmo entregue na redacção.

As 7 horas da noite daquelle dia apezar de in-
sistentes pedidos de seus parentes e da chuva queainda cahia, Patrocínio regressou a sua residência á
rua Dr. Bulhões, fazendo o trajecto a cavallo da
Estação dn Estrada de Ferro á casa.

Dias antes haviam subtraindo de sua casa urna
creança de 4 annos de nome Maina. que alli fora
depositada pelo pai.

A chuva cahia torren ciai mente das 9 para 10
horas da noite, quando chegou seu filho José, a ca-
vallo, envolvendo em um longo ponche a peqüeni-na creança cujo paradeiro lograra descobrir.

Patrocínio, tomado de satisfação e radiante de
júbilo apossou-se da creança e começou a brincar
de gatinhas, numa expansibilidade quasi infantil.

Narrando seu filho os meios que empregara
para descobrir Maina e as peripécias porque passa-ra para trazel-a de novo, começou a recitar versos
do D. João, de Guerra Junqueiro, chasqueando da
aventura do filho.

'¦'':..[
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Havia um casamento na visinhança de sua casa.
Sua esposa fora comprimentar os noivos. Patrocínio
jogou a bisca com um amigo, cantou trechos da
Jupyra e deitou-se continuando a troçar com seu
filho José, o Zéca, como elle o chamava.

Pouco depois eram ouvidos vivas a José do Pa-
trocinio na casa dos noivos.

Deitado ainda começou a declamar um discurso
cie agradecimento a saudação que lhe fora feita nos
termos popularissimos da já tradiccional e antiquis-
sima chapa: Faltaria ao mais sagrado dos deveres
se deixasse de eiguer a minha débil voz, etc.,...» e
nesse estylo picaresco continuou até que adorme-
ceu.

No domingo acordou cedo, bem disposto, di-
zendo-se satisfeito por ter muito trabalho a fazer.

Depois do almoço conversou animadamente com
as pessoas de sua familia e dormiu á sesta.

As 3 horas da tarde, accordando pediu á sua
esposa e filho que lhe dessem um assurnpto paraa chronica que sahia habitualmente na Noticia como titulo Ás Segundas, e assignatura de Justino Mon-
teiro. Lembrados alguns, rio-se e, com espirituosas
referencias, rejeitou-os.

Afinal dirigiu-se para o seu gabinete de traba-lho, que era na sala de visitas, tendo antes décla-rado que os assumptos que ia tratar seria a cerca
da morte do grande desenhista Bordallo, da creação
da Sociedade Protectora dos Animaes, pretendendoterminar com a agressão armada de que foi victi-
ma o Bispo do Rio Grande do Sul.

Quando já escrevia a chronica, sua esposa cha-mou-o para jantar. Patrocínio respondeu que fossem
jantando sem elle.

Emquanto escrevia fumava, ia escarrando e dei-
tando sangue sem perceber, em uma escarradeira
que se achava a seu lado.

Ao chegar na quinta tira do seu trabalho per-cebendo então que deitava sangue, abandonou ameza e dirigiu-se apressado para seu quarto na sa-Ia de jantar.
Sua- esposa observando que elle tossia muito,

perguntou-lhe se estava indisposto e se vomitava o
almoço.

Patrocínio com os olhos cheios de um brilho
penetrante, e um tanto asphyxiado, apenas respon-deu: Sangue!.., e uma abundantíssima golfadajorrou-lhe da bocca, manchando o tòucador parteda cama e soalho.

Collocado na cama. buscara com o olhar a es-
posa e o filho, e cinco minutos depois sua almaimmortal subia ao Creador deixando a vida terrena
para reviver na posteridade, grande, nobre e altivo,coberto das bênçãos de seus patrícios e da <rratidão
de sua pátria.

Eis o fac-simile da quinta tira da chronica queelle escrevia quando foi interrompido pela morte:
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Poeta, Patrocínio deixou nas columnas de va-rios jornaes, trabalhos de
estas duas quadras de urna poesia cujo assurnpto

escravidão
taciturnos
da avareza,

representava uma scena df
E levantam-se mudos,
Os martyres sombrios
Quando ainda no lias il dorme a boninaE o passarinho dorme na deveza.
E vão postar-se em q íietação de estatuasAnte o feitor, submissos, alinhados...
Os cães podiam latir ante seu dono,
Mas elles devem s'tar sempre callados.

^~V
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algum valor. São delle

Coino romancista publicou a novella histórica
de morte; os Retirantes,
do Ceará colhidos por

Motta Coqueiro ou a penafactos luetuosos da secca _ ..
elle próprio na visita que }ez áqueÜe Í.i(Àáo\ PedroHespanhol, romance histórico; traduziu a comediaem 3 actos de Maurice Òrdonneaux-/ls MeninasGodui, que foi representado com êxito no TheatroRecreio Dramático em 1S95. Deixou iniciados di-versos romances e entre estes um de costumes bra-zileiros sob o titulo de Dcnden e a traduecão d'A

guerra e a Paz de Tolstoi.

Ganhara fortunas! dizií
mentavam!

E' que os ingratos, os
ignorantes, os indifferentes 1
admittir que um homem di
tos altruisticos, morra com
tendo apenas os 12S000 qno bolso da calça!

m; fora pródigo, com-

invejosos, os nu lios os
os expertos não podemtalento e de sentimen-
o José do Patrocínio,

lhe foram encontradosue

Ernesto Senna.
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TACHYGRAFHIA

TT7ACHYGRAPHIA é a arte de escrever com ra-
I pidez, por meio de caracteres abreviados. Tam-

JL* bem chamou-se brachygraphia, sem ciographia,
phonographia, locographia e notographia, tendo tido
ainda outras designações, como essas, cabidas em
desuso. Os inglezes deram-lhe o nome de short-
hand e os francezes de stenographie. A palavra ta-
chygraphia é oriunda do grego, e composta tachys
e graphein. Tachys, depressa, veloz, graphein, escre-
ver.

Não" está averiguado em que epocha a tachygra-
phia surgiu, nem quem foi seu inventor. Aíguns
attribuem, como Hermann Hugo, no seu tratado —
De prima scribendi origine, esta invenção aos hebreus,
em virtude da seguinte phrase de David - Lingua meacota mus scribae velociter scribentis. Outros, como
Diogenes I^ierce, pensam que a prioridade dessainvenção deve caber aos gregos— Pythagoras e Xe-nofonte, e, ainda ha quem attribua, como L. Riom,no seu tratado — Stenographie Perfectionnée--essa in-venção a Tirou, liberto de Cicero, não procedendo,
porem, essa ultima opinião, porquanto antes de Ti-ron já a tachygraphia era conhecida por Ennius e
pelo próprio Cicero que foi quem a ensinou a Ti-ron.

Este aperfeiçoou-a, é exacto, deixando seu no-me aos signaes tachygraphicos romanos, conhecidos
pelo nome de nota? tironiance-, mas não inventoua tachygraphia.

Cicero escreveu ao seu amigo Atticus, nas abre-viaturas adoptadas por Ennius, e conseguiu, no di-zer de Paulo Diacono, empregar mil e cem dessessignaes, assim abreviados.
Posteriormente Vipsanius, Philargyrus e Aquila,o ultimo liberto de Mecenas, crearam novas abre-viaturas, até que Seneca fez dellas uma collecção,cujo numero subiu a cinco mil (!).
Affirma-se que Moysés escreveu tachygraphica-mente o Pentateuco e David quando procuroudesfazer-se de Unas Hetheu, em virtude das relaçõesílhcitas que mantinha com Béthsabée, mulher deste,fez uma carta em stenographia a Joab, seu general!da qual foi portador o próprio Urias, recomtnendan-do collocasse seu rival na frente d'um dos batalhõesonde fosse mais forte o combate, para que não es-capasse á morte.
Na bibliotheca de Paris existem escriptos steno-

graplucos contendo a rhetorica de Hermogenes ena do Vaticano, as obras de S. Dionisio^Areopa-
gita. '

Ritschl calcula, tomando por base um catalogode S Jeronymo, ter Marco Terencio Varrão escri-
pto 620 obras em stenographia, e Seneca attribue a

(.) Jules Tardip— Memoire* sur les notes tironienries—1854.

Dydimo, contemporâneo de Augusto, o fabuloso nu-
mero de 40.000 volumes escriptos com idênticos
signaes.

Remonta-se, pois, a epocha muito mais remota
do que aquella em que viveu Tirou, a descoberta
da tachygraphia.

Abstrahindo mesmo da historia dos povos egy-
pcios, hebreus e hindus, onde alguns autores fazem
allusão ao emprego d'uma escripta, que, em summa,
não é outra sinão a stenographia, vamos encontrar
traços delia na escripta devanagari.

Segundo Plutarcho, foi, pela primeira vez, a ta-
chygraphia usada no Senado romano, no anno 63,
antes de Jesus Christo, por occasiâo da conjuração
de Catilina.

S. Cassiano foi professor de stenographia e
S. Cypriano compoz um diccionario de abreviatu-
ras para a linguagem mystica dos christãos.

No tempo dos imperadores romanos ess'arte te-
ve seu verdadeiro periodo de florescimento, mas
cahiu em abandono nos tempos da barbaria. Ho-
diernamente foi a Inglaterra quem primeiro fez uso
da tachygraphia, porque, força é confessal-o, é esse
o paiz que, mais do que todos os outros, aprecia,
respeita, acata e executa os altíssimos e salutares pre-ceitos do systema representativo. Pouco depois do
meiado do século XII (1174), começaram ali os en-
saios de restauração da short-hand, com applicação
das notas tironianas, empregadas pelo monge Yean
of Tilbury. Até essa epocha, porem, a tachygraphia
pouco havia evoluído, sendo ainda usados os cara-
cteres primitivos, os quaes começaram a soffrer mo-
dificações no final do mesmo século.

Em 1588 foi publicado o primeiro tratado de
tachygraphia pelo Dr. Themotheo Bright, que dedi-
cou o seu trabalho á rainha Izabel.

No anno de 16SS foi dado á estampa o com-
pendio de Ratcliff de Plymouth (um século depois
de sua morte), sob o titulo — A new art of Short
and Swift writing without characters : by wich
Rules a commonhand will make such expcdition that
Sermons, Speeches or Tryals may be taken with dili-
ght and plainly read.

Antes, em 1590, Pater Bales, havia publicadoseu methodo sob o titulo — Art of Brachygraphia,
e alguns annos mais tarde deu outras edições sob
o nome—A new yearJs Gift for Engiand.

Em 1602, John Willis escreveu um methodo in-
titulado - The art of Stenography, or Short Writino
by spelling characteire, e de 1623 a 16SS deu outras
edições, entre as quaes a denominada—A School-
mas ter to the art of Stenography Expia ining the
Rules and teaching the Pratice theoreof to the im-
derstanding of the meanest capacity.

Esses methodos deram origem aos de Witt em
1630, Dix em 1633 e de Mawd em 1635.

Thomas Shelton, em 1620, atirou á luz da pu-blicidade um substancioso trabalho, de sucesso du-
radouro, intitulado— Tachygraphy the most exact and
compendious method of short and swift Writing
that ha th ever yet been published by any-, reedi-
tando-o sob nomes differentes em 164S, 1650 e 1660.

i !
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Depois apparecerarn mais os seguintes tratados
de Jeremiah Rich, em 1650, William Mason em

1072. Macaulay em 1695, James Westen em 1743,
Richard Roé, em 1S02 e Thomas Gürney em 1753.

Em 1707 Jonh Byrom publicou um methodo e
.¦in 1774 Blanchard outro, qne reeditou em 17S0.
Mo anno de 1785 foi publicado o systema creado
pelo Dr. William Mavor, sem que tivesse obtido
rcceitação.

Finalmente, no meio do mais rumoroso succes-
>o vem a publico, em 17SÓ, o methodo de Samuel
ráylor, denominado—An Essay íntended to Esta-
hlish Standard for an Universal system of strno-

graphy or Stort-hand Writing— introduzindo grandes
nelhoramentos na arte e creàndp escola nova. Tày-
or dedicou seu trabalho a lord North, chanceller da
Universidade d'Oxford. Os melhoramentos foram
ão grandes que esse systema teve larga divulgação
íão só na Europa como fora delia, sendo Taylor
considerado fundador da moderna tachygraphia.

Isaac Pitman, em 1S37 fez importante publica-
,ão intitulada Manual of phonography or Wri-
,'ing by Sound — tiragem de 850.000 (!) exempla-
res sendo logo esgotada. Ao enthusiasmo disper-
tado, pelos trabalhos de Pitman foi fundada, em

S42, a sociedade Sir Isaac Pitman and Sons Li-
mitcd—quç creou o órgão hebdomadário Phonetic
Journal -, de tiragem de perto de 25.000 números,
o qual leva noticia da stenographia a todas as
partes do inundo. Hoje, as escolas mais em voga
na Inglaterra são as de Taylor e Pitman, predomi-
nando a do ultimo nos Estados Unidos d'America
lo Norte.

Na França, o compêndio mais antigo é o de
acqnes Cossard, intitulado — Aiethode pour escrire

(fussi vite quon parle e impresso em 1651.
A França, apezar do seu adiantamento, e de re-

onhecer a necessidade da stenographia, todavia
s|ó se oecupou delia em 5° ou 6° logar.

Em 1081 foi traduzido o notável methodo de
homas Shelton pelo escossez Charles Ramsay, que

iz conhecida sua traducção sob o titulo— Tacheo-
raphie ou art tVecrire aussi vite quon parle, e de-
icou-a a Luiz XIV.

Em 1773 foi publicado o Manuel tironien de
eutrv, ou Recueil a? abréviatíons faciles et intelligi-
les de Ia plus grande partíe des mots de Ia lan-

cue française: ouvrage utile aux personnes qui ont' rançoup d'ccriturcs à expedier et qui connoissent Ia
aleur du temps.

Em 1774 appareceu a Tachigraphie de La Va-
ide, e em 1787 o Parfait alphabet de Demoy.

Coulon de Thevenot offereceu o seu primeironsaio tachvgraplúco, em 177Ó, á Academia de
ciências de Paris e a diversas sociedades de instru-
ção as quaes approvaram o seu trabalho. Em 11
unos Coulon aeu 20 edições de seu systema,
endo, em 178/, os seus Tableaux tachygraphiques

insertos nas memórias da Academia, acompanha-
dos de honrosissimas referencias.

Kosnos
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(!) A cifra parece exagerada, mas é- anthentica.

H. Blanc, em 1800 deu á luz sua obra — LOky-
graphie — cujos signaes eram traçados sobre pauta e
espaços, como nota de musica.

Theodoro Pierre Bertin, no anno de 1792 ada-
ptou á lingua franceza o compêndio de Samuel
Taylor, resultando disso a apparição dós methodos
Prevost Delaunay, Aimé Paris, L. Guénin, Emile
Duploye, Conen de Prépéan, Robi, Grosselin, Astier,
J. Dopoin, Cossen, Humbert e modernamente Gas-
ton Tinel.

Precedido de grande fama appareceu o com-
pendio de L. Riom, intitulado - La sténographie
perfectionnée. Na capa do livro lê-se — Dans un tex-
te de cent mots il eco/tom ise 25 signes sur les sys-
temes les plus en vogue. Esse systema faz lem-
brar, em certos pontos, a tachygraphia Coulon de
Thevenot. Como ella é essencialmente syllabico,
mas não representa duma maneira satisfactoria os
monossyllabos ou primeiras syllabas das palavras
de diversas syllabas. Como aspecto vem a se pare-
cer com a escripta cuneiforme. Simples em theoria,
é, entretanto, muito complicado na pratica; não
obstante muitas pessoas se servem delle com pro-veito.

Ainda foram dados á estampa mais os systemas
de Buisson, Cantou, Carabasse, Aymot, Lelioux, La-
gleize e J. Martin.

O systema de Eugene Bazin resulta de uma
idéa interessante, a de dar aos caracteres uma si-
gnificação, segundo a posição respectiva que elles
oecupam e qne consiste na approximação duns
aos outros. Os caracteres, em numero muito limitado
apresentam, como cifras árabes, além de seu valor
próprio um valor relativo. Essa escripta é extre-
mamente reduzida, e parece rápida.

Na Allemanha foi Creutziger quem primeirofez uso da tachygraphia. Elle e seu discípulo Rõhrr,
fizeram os apanhamentos dos discursos de Luthero.

Daniel Schwenter publicou o primeiro livro so-
bre escripta abreviativa allemã, intitulado — Delicice
physico-mathematicce, que foi em 1693 completado
por Harssdorffer.

Em 1797 foi impresso o methodo de Gottlieb
Horstig, intitulado — Erleichterte deutsche stenogra-
phie, seguindo o systema Taylor, bem como em
1800 o de Danzer, mais tarde, em 1819, modifica-
do por Heim e em 1S29 por Leichtten.

De 1796, com Friedrich Mosengeil, é que a
stenographia se implantou fortemente na Allemanha.

Finalmente appareceu, como astro de primeira
grandeza, no horisonte da arte tachygraphica alie-
mã, em 1849, o methodo de Franz-Xaver Gabeis-
berger, intitulado — Anleitunq zur dcutschen Redezei-
chenkuns — baseado no alphabeto allemão e firmado
em princípios oppostos ao systema Taylor, sendo
traduzido e applicado na Áustria Hungria, Rússia,
Baviera, Saxonia, Servia, Scandinavia, Bulgária, Ro-
melia Oriental, Noruega, França, Grécia, Inglaterra,
Finnlandia, Italia, Suécia, Dinamarca e no Brazil.
Em virtude do methodo de Gabelsberger surgiu,
em 1857, o compêndio de Stolze, hoje muito adop-
tado na Allemanha.
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O compêndio de Stoize entrou em concorrência
com o de. Gabelsberger, distinguindo-se deste pela
simplicidade dos signaes. Para defeza do V\ escre-
veram-se manuaes, periódicos, prospectos, artigos nos
jornaes e até fizeram-se conferências. Todos estes meios
foram postos em pratica para apontar o systema de
Gabelsberger como defeituoso, quando se pôde di-
zer que a escola deste tem logar mais proeminente
no seio da Allemanha. Stoize quiz crear um systema
sobre bases scientificas, mas desanimou, fundindo
as bases do systema de seu predecessor com as mo-
dificações do systema F. Sclirey.

Immenso serviço também prestou á tachygraplha
Henri Krieg, com o seu livro publicado emlS80 —
Cours de Stenograplin Internacionale daprés te sys-
teme de Gabelsberger— conhecido nem só em toda
Allemanha como fora delia.

Ainda foram publicados mais os methodos de
Mosengeil, Arends, RoIIer, Lehman e Kunowski.

Nos Estaoos LJnidos geralmente é adoptado o
systema de Isaac Pitman. ligeiramente modificado
por Benn Pitman, irmão daquelle. Os outros
systemas mais conhecidos são os de Oraham, Mu-
son, Cross, Lindsley, Perin, Scott-Brown, Longlev,
Mc. Ree, Maran e Stoan-Duployé.

Avalia-se, actualmente, em New-York o numero
de stenographos em perto de 50.000, sendo 30.000
mulheres. Em todos os Estados Unidos uma esta-
tistica exacta dá como 120.000 senhoras conheceu-
do a Short-hand and type Writing. (!)

Parece ser neste paiz onde a stenographia está
mais vulgarisada. São encontrados tachvgraphos até
nos grandes hotéis, para fazerem a correspondência
das respectivas casas e dos hospedes; nos wagons
de extensos caminhos de ferro, aproveitando, os
viajantes, o tempo para dictarem suas correspon-
dencias. Em todos os ramos de industria e de com-
mercio se empregam secretários stenographos e da-
ctylographos.

No Canadá inglez os methodos mais usados
são os de Pitman e Scovil; e no Canadá francez
os de Duploye e Bertin.

Na Romania, Servia, Bulgária, finlandia e
Grécia o serviço stenographico é official.

Na Hespanha, D. Francisco Paulo Marti, em
1S12, escreveu um compêndio, traducção do de Tavlor,
sendo vertido para o portuguez, em 1820, por 

"An-

gelo Ramon Marti.
Em 1884, D. Luiz Cortês y Suanna publicousuas Lições stenographicas, melhorando-as em 1S8S.

Garriga y Marrill também publicou um compêndio
em 1S64.

Na Itália são muito usados os systemas Ga-belsberger propagado por Henri Nôê no compen-
dio divulgado em 1863, A. Schiavenato 1898, Lo-
renzo ChristcLoli 1902, Arold Nicoletti 1902; e o
de Taylor ensinado nos opusculos de Emilio Aman-
ti (1809) e Milanesio (1S19). O compêndio de Fran-

(!)F. Dujardin—Coinpáraison de ditferentes raèthodes ta-chyí^phiques et .steuosrraphiques. depuis J"origine de l'art
jusquVi ee jour.

cisco Paulo Marti foi traduzido por Ângelo Martiem 1828.
Em Buenos Ayres o systema de Paulo Marti éo unico adoptado.
Na Bélgica são os de Duployé e Prevost.
Nos Paizes Baixos o systema predomidante é ode Steger.
Em Portugal, no anno de 1802 foi publicadoo primeiro methodo por Antônio Pinto PatrizioRodnguez, e, em 1820, Ângelo Marti, traduziu o li-vro de Paulo Marti, sendo no anno seguinte, 1821,coritractado para fazer o serviço de apàhhamento

dos debates das sessões do soberano Congresso
portuguez. Depois que se estabeleceu, naquelle paiz,o systema monarchico representativo, em 1S21, e oseu patriótico governo, ávido de progresso procuravameios de diffundir a civilisação, foi firmado umnovo contracto com Ângelo Marti, afim de abrir
uni curso de stenographia, offerecendo vantagens
aquelles que se quizessem habilitar. Os candidatos
á matricula deviam ser maiores de 12 annos deedade e ter, pelo menos, approvação nas disciplinas
que constituem o Io anno do curso geral dos Ly-
céus.

No reino de Portugal, como na Franca, na In-
glaterra e ria Allemanha, grande tem sido o nume-
ro de compêndios publicados. Citaremos os seguiu-
tes:-o de Joaquim Machado, em 1820, seguindo osystema Taylor; o de Clemente José dos Santos,
em 1S49, baseado no systema Prevost; o de D. b!
y F. Torneros de Saragossa, em 1S62, seguindo aescola de Marti; o de Alexandre Herbert Thompson
em 1892; o de Manoel de Oliveira Chaves e Cas-
tro, em 1861; o de Antônio Maria de Almeida, em
1S74, intitulado—Epitome de tachigraphia portugue-za, obedecendo á escola de Marti e o de J. Fraga
Pery Linde, em 1S92, especialmente dedicado a es-
tudantes e jornalistas portuguezes e brazileiros.

No Brazil, limitadíssimo tem sido o numero demethodos publicados, sendo os mais antigos difti-
cilmente encontrados nas livrarias e até mesmo nas
bibliothecas publicas.

Foi, inquestionavelmente, berço da tachygraphia
brazileira o Estado de Pernambuco: ali, em 1848,
se imprimiu o primeiro methodo, intitulado --Arte
Tachigraphica -, por Joaquim Ferreira Vilella, re-
produzindo o systema de Marti.

Nesse mesmo Estado appareceu, em 1S49, o li-
vrinho intitulado^Tachigraphia Nacional -por Luiz
Antônio de Mesquita Falcão, baseado no systema
Ângelo Marti de quem Falcão foi discípulo. Foi
aquella terra, mãe de tantos heróes e varões illus-
tres que deu o maior tachvgrapho brasileiro; aquelle
que não era só o artista, mas o gênio e a cuja
memória presto a mais justa e profunda homena-
gem deixando seu nome aqui consignado—Anni-
bal Falcão.

Manda a justiça não olvidar os nomes dos não
menos distinctos tachygraphos, tão valorosos peloseu talento artistico como pelos dotes de coração e
de espirito -Antônio Luiz Caetano da Silva, Lopes
Anjo e Alfredo Falcão, todos já fallecidos.
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Fan 1S57 foi dado á estampa, nesta capital,*a
2;1 edição do compêndio de Manoel José Pereira
da Silva Velho (a Ia edição não tem data), seguiu-
do o systema de Taylor, mas fazendo-lhe substan-
ciai modificação e creando escola, tanto que no
confronto que faz o autor, de sua maneira de es-
crever com a de Taylor, se verifica grande vanta-
gem na sua modificação.

Em Fortaleza, Estado do Ceará, em 1859, foram
publicadas, em folha avulsa, algumas licções de ta-
chygraphia, seguindo o systema de Taylor, por Se-
bastião Mestrinho, sendo, em 1863, reproduzidas, sob
novas bases, por A. Coaracy, discípulo de Mestrinho.

Nesta capital ainda foram dados á luz os se-
guintes methodos: Em 1885, o de Luiz Olympio

Telles de Menezes, sob o titulo —Manual de steno-
graphia brazileira — , seguindo a escola Taylor; em
1892 o de Alberto Pfeil, denominado — Stenogra-
phia Internacional—z oriundo do systema de Gabeis-
berger; em 1S8S o de Veridiano de Carvalho (Ia
edição), adoptando o systema seguido no parlamen-
to portuguez e ensinado pelos professores José e
Antônio de La-Grange e em 1897 a 2a edição.

Por ultimo, em Santa Catharina, Cesario Elpel,
em 1896, publicou uns folhetos de tachygraphia,
adoptando a escola Galbelsberger.

O systema mais compatível com a lingua por-
tugueza e o mais vulgar, modernamente, entre nós,
é o de Marti, habilmente propagado por La-Grange
e em cujos caracteres damos o exemplo a seguir.

(Dr. Costa Neto)

Dizem que sobre a lirial candura
de alta, deserta região alpina,
vê-se luzente floração franzina
vestindo de ouro a glacial planura.

Mas quando acaso mão cruel e dura
ousa palpal-a, uma ideal, divina
lagrima corre nessa mão ferina
e se desfaz numa poeira impura.

Na sobranceira região interna
d'alma, onde reina uma candura eterna,
tu vês tambem uma expressão dourada.

Mas ai! as tuas illusões não pai pes
que, como a loura floração dos Alpes,
fundem-se e tornam-se em poeira, em nada.

Rio, Fevereiro de 1905.
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Não me recordo bem, mas
o facto é que, chegando a um
certo ponto da rua deserta, re-

-parei que tinha o braço preso
au delia, no doce e carinhoso
abandono de quem se sente

amado e reconhe-
ce que não preci-

za apertar
os suaves
grilhões.

Fora talvez um movimento de inconseien-
cia, delicado impulso de fé que os olhos não
viram, branda attracção que de tão leve e tão
pura a nossa carne ardente não percebera ou
adivinhara sequer.

Quando, num dado momento,nos olhámos
furtivamente e nos sorprendemos assim en-
leiados, sentimos ambos o pasmo dessaestra-
nha candura.

Que força nova ou que milagre inesperado
assim lograra diminuir até apagar a eterna
chamma ?

Poderia investigal-o, mas bastará affirmar
que desde logo fiquei sendo outro homem,
possuido de espíritos bons e de gênios ami-
gos, sem um só desejo menos casto e sem
uma vibração qualquer a percorrer este meu
corpo outr'ora sempre ardego, mas transfigu-
rado então no ethereo e luminoso quebrantode uma paixão que se tivesse desvencilhado
dos antigos Ímpetos e das velhas impurezas
para só viver da confiança tranquilla e da
serena gloria.

Andava pelo céo um luar esquivo e manso,
todo cheio de alvuras fugitivas e melindrosos
recatos; e a mim, não sei porque, me pareceu

W

que essa deliciosa paz de amor pro-vinha daquelle crescente angélico
a mergulhar de instante a instante
entre as altas nuvens que o vento

/ levava e trazia.
Continuámos pela rua afora, ca-

lados, mas felizes, como duas som-
bras irmãs, perdidas no silencio da
noite erma.

De repente, numa curva, quasi chegando á
praia, ao passarmos por entre umas arvores
de copas ramalhudas e densas, houve uma
ligeira palpitação dentro das nossas almas.

Era uma reminiscencia ephemera e tardia
de outros an belos já mortos, o vago e extern-
poraneo desejo de voltar atrás e desapparecer
na cratera do vulcão extineto.

Mas esse minuto passou; e a impressão
que tive foi que o abalo viera do grande moii-
stro marinho cuja cabeça de traidor eterno
repontava adormecida num recanto do golfo,
como o cérebro de um velho mestre do des-
amor a repousar das suas lições de cólera e
ciúme.

Conjurada a loucura imminente, prosegui-
mos de braço dado, como dous noivos ceies-
tes que marchassem para o consórcio radioso
e branco das almas, num êxtase paradisíaco e
num desprendimento absoluto da lascívia hu-
mana. Os nossos passos morriam sob o do-
cel da ramaria espessa que o luar prateava.
Acabadas as arvores, continuámos tranquilla-
mente o caminho, sempre embalados pela su-
prema delicia dessa indifferença carnal que
fazia lembrar um enlace ultimado sem desva-
rio e sem fogo entre dous corações que se
houvessem despojado da volúpia terrena para
a vida superior em que os sexos se fundem
no languoroso espasmo de um osculo que não
queima e que não finda nunca.

Eis, porém, que nos surge pela frente uma
palmeira, com o seu perfil dominador, alta,
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soberba, forte, na belleza orgulhosa de um
ornato inútil, sem aroma, sem flor, sem fructo,
agitando as lindas folhas num devaneio inex-
pressivo, triste resumo de meio século de
vida safara e infecunda.

Por uma funesta associação de idéas, aquelle
corpoesplendoroso afigurou-se-me quasi igual
a essa palmeira maninha, absorvendo ávida-
mente a seiva das plantas novas para perpe-
tuar a doença da própria esterilidade, força
mágica e soberana a attrahir e rechaçar o
amor, num frenesi que jamais se acalma e
numa crueldade que a tudo vence e domina.

Em face do symbolo maldito, todas as cou-
sas negras que suppunha mortas no meu
espirito e sepultadas também no seio delia,
desabotoaram tragicamente numa floração
demoníaca e sombria. O braço feminino, que
não sei como se enlaçara ao meu e que até
alli me parecera de santa, adquirio logo esse
acre perfume de carne que desperta e que se
agita, supplicando a earicia de outra carne
que a satisfaça e pollua. Eu o senti querer,
pensar, impor, como se elle constituísse por si
só o organismo inteiro da mulher, com toda
a sua tremenda ineontinencia sensual, force-
jando por se abrir num gesto largo que fosse
ao mesmo tempo um convite imperioso e um
amplexo despedaçador.

Sob o império dessa vertigem sinistra, ousei
fital-a mais demoradamente; e a ai luci nação
cresceu de vulto, empolgou-me artérias e mus-
culos, tal o demônio impellindó um sacerdote
á conquista das imagens intangíveis.

Tive desejos de suscitar uma tempestade
de beijos quentes, em que os nossos lábios
unidos siiccumbissem murmurando o funeral
do sonho. O meu pensamento sacrilego des-
nudava-a dealto a baixo; e eu percorria lhe a
curva flexuosa do quadril, as pernas torneadas

KÓSMOS
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em maravilhas de estatua eo collo ufano onde
os seios de neve recordavam duas grandes
magnolias olorosas que tivessem deixado pas-
sar a primavera e só agora desabrochassem
na plenitude do verão abrazador.

Mas felizmente não tardou que o luar an-
gelico, rasgando de novo uma clareira de bo-
nança entre as altas nuvens, eaXterminasse o
mal que ia explodir, e refizesse a amena sere-
nidade e a candidez divina com que em co-
meço nos ungira.

Proseguimos então até o fim, pelo silencio
da noite calma, numa estreita communhão es-
piritual que era sem duvida o mais harmonio-
so hynieneu que se podia conceber e realizar
no mundo das villanias e dos peccados.

* *

Homens fortes, que dispersais a vida em
anhelos deluxuria! Rudes faunos impeniten-
tes, para quem não ha sonho que valha sem
os contactos da impudicicia e sem os deses-
peros da carne revel!

Formosuras assassinas, que ignorais a su-
prema ventura dos amores sem macula e não
quereis a gloria eterna das paixões sagradas!
Virgens absurdas e cegas, desgraçadas mu-
lheres, que não comprehendeis a vida lumi-
nosa do Paraíso e repellisa perfeita bemaven-
tu rança !

O céo magnânimo se compadeça de vós,
creaturas da terra; e possa, uma noite, o branco
luar das calmarias transparentes e das casti-
dades absolutas corrigir nas vossas almas e
nos vossos corpos a abjecçáo desse instincto
inferior cujo único serviço parece consistir
em perpetuar a morte no universo!

Felix Pacheco.
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OR. Fl^MOSC<D> PESHEiSlH PMSSOS

IL-O ahi, cheio de cans e de serviços á
Pátria; zombando do tempo que o envelhe-

ceu, mas não o quebrantou, e dos maldosos queo apedrejam, mas não o attingem.
Eil-o ahi, austero e venerando, o Prefeito da

cidade.
E' a figura altiva da Integridade. A instrucção

technica fei-o hábil para traçar sobre rigorosas
linhas rectas o plano da sua condueta, qualquer

que seja a funcção do seu prodigioso valor pes-
soai.

A coroa que cingiram os barões de Mangarati-
ba, progenitores de Francisco Pereira Passos,
fundiu-se n'um resplandor de nobreza que au-
reola a fronte do brazileiro cujo retrato illumina
as paginas d'este numero da Kósmos.

Depois de honorificar o seu paiz em Lon-
dres, onde, moço ainda, publicou um livro de
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grande utilidade para os que praticam a Enge-
nliaria, honrou a sua profissão na corte do Im-
perio como engenheiro residente da primeiraEstrada de Ferro do Brazil que depois dirigiu
por duas vezes. E cada uma d'essas épocas ficou
assignalada por extraordinários e iuolvidaveis
melhoramentos.

Foi pessoa da confiança do maior industrial
brazileiro, o Visconde de Maná, dirigindo o esta-
belecimento de fundição da Ponta da Arêa.

Na repartição das Obras Publicas da Corte,
nas Estradas de Ferro de Bagé a Uruguayana,
Macahé e Campos, Sapucahy, Paraná, ramal de
Porto Novo, è Companhia Ferro Carril de
S. Christovão, o seu tino administrativo, energia
e seriedade conquistaram victorias successivas.

Em 1880 publicou um opusculo de 104 pa-
ginas sob o titulo As Estradas de Ferro no
Brazil.

Em 1883, com capitães próprios e de alguns
amigos, construiu a Estrada de Ferro do Corco-
vado, um primor de technica, um arrojo de con-
cepção.

E' da sua lavra o projecto de melhoramentos
para a cidade do Rio de Janeiro, de que existe
copia, em aquarella, no Archivo Militar. Tem a
sua assignatura o Relatório da Commissão no-
meada pelo ministro do Império, conselheiro
José Bento da Cunha Figueiredo, para estudar
as necessidades materiaes de embellezamento e
saneamento da mesma cidade.

Quando a Chronica Nacional se referir ao
governo do Dr. Rodrigues Alves não poderá
supprimir esta condição notável da sua supe-
rioridade: a sabia escolha de um Prefeito para a
capital da Republica.

Havia muitos annos, quasi trinta, que a pri-ineira cidade do Brazil não soffria a menor
emenda aos seus moldes archaicos. Uma ou ou-
tra tentativa débil mostrava a boa vontade de
um ou outro administrador, mas tudo eram em-
baraços que a falta de energia deixava de ven-
cer; e a rotina orgulhava-se de seus triumphos
constantes.

Haviam-se apagado todas as esperanças de
uma regeneração material da Cidade que de tão
feia já se reflectia no animo de seus habitantes,
perdidos os estímulos de bom gosto, todos
absorvidos na lucta pela vida, sem preoecupa-
ções de conforto, sem cultura esthetica, sem cos-
tuines de elegância.

O Dr. Pereira Passos operou o milagre da
transformação: corrigio hábitos grotescos, e
substituio ruas hediondas por outras bellas, in-
teiramente novas. Os cariocas estão mudando de
cidade, sem mudar de território. A orientação do
grande administrador lança no mappa os traços
do Progresso, e a sua enérgica vontade imprime
ás picaretas a força demolidora do que não
presta, fazendo apparecer jardins e ruas largas
architectonicamente edificadas.

Rolam milhares de contos n'essas operações
audaciosas que a maledicencia injuria e que o ci-
vismo cobre de applausos. A Municipalidade faz
sacrifícios, mas o Município é o primeiro a
tirar proveito. A população transita, a Cidade
permanece. As gerações passam, a urbs é eterna.
Que superioridade não representa quem se des-
liga da contingência mortal para fazer obra queo Futuro gozará!

A obra do Dr. Pereira Passos, dando energia
e açtividade sem exemplo á transformação da
capital da Republica é de benemerencia e de
abnegação.

Nunca, nesta terra, ninguém produziu o queelle tem produzido em vinte e seis mezes de
governo.

O Presente é incapaz de fazer-lhe justiça una-
nime. Só o Futuro encherá o regaço de flores
para bordar no firmamento da Historia o seu
nome immorredouro.

Num esforço de Títan o Prefeito que honra a
Cidade não fará, entretanto, tudo quanto julga
preciso; mas terá feito o máximo que lhe era
permittido n'uni meio ingrato, infiltrado de ma-
ledicencia.

Ferreira da Rosa.
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Lembro-me ainda dessa esbelta e fiava
Caricia dos teus braços amorosos...
Por mais que evite o ericantojps impiedosos
Perseguem sempre a minha carne escrava!

Eram suaves, calidos, cheirosos
Como doces damascos!... eu beijava
Aquella morna pelle que tentava
O paladar!... Oh braços deliciosos 4É

jBas>.;;M'"-i-B.x • ?~?__igk
Como esquecer as nupcias perturbantes,
Os longos desalentos delirantes
Que sem misericórdia vós níe daveis?

Ah! torna, Venu.s, para o sacro Êleusis!
Fui condemnado á morte pelos deuses
E quêro-a nos teus braços implacáveis!- __-47 ¦^:cr_Bk__'; M
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1905-Fevereiro
Rio de Janeiro.

Luiz Guimarães (filho)
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se pôde dizer de ti, formosa rua do Ouvi-
dor, que seja novo, interessante ou preciso/Es-
guia e esbelta como o estipe das palmeiras, cau-

dalosa e fecunda como esses rios sacros que encerram
a vida e a riqueza de uma terra, mercante e estreita
como a «Mercanzie de Veneza, faustosa e scintil-
lante como uma galeria de museu, popular ardente
e febril como certas ruas de Nápoles ou de Ale-
xandria, — tú és única, não ha adjectivos que te ca-
racterizem, não ha imagem que te traduza, —tu és
á Rua do Ouvidor.

A tua historia é longa, rriysteriosa e complexa
como o curso d'esses rios sacros, abundantes em
fecundidade, em males e milagres.

Quanta miséria tu não escondes debaixo do teu
fulgor de luxo, quanta perversa fascinação tu não
encerras no esplendor da tua gloria consagrada,
quantos desastres tu não preparastes ou preparas ?
Sim, porque tu és tambem o becco do flirt, da ca-
lumnia e da canalhice mais ou menos bem vestida,
como te chamou um espirito acre.

Quanto drama passional não nasceu e prosperou
no teu seio, quantos não abandonaram, como um
lastro inútil e incommodo as virtudes do corpo e
da alma, para pisar o teu solo triumplialmente enal-
tecidos pelo poder ou pelo ouro, quanta gente não
aviltou o talento, o coração e a arte, não 

"provocou

a excentricidade e o escândalo, para obter mesmo
ephemeramente que tu te occupasses d'elles, cousa-
grando-os. Quanta gente para não faltar ás tuas
procissões rituaes, com o esplendor desejado e vai-
doso ou a correcção nobre que pareces exigir, não
aperta o estômago e illude com o olhar dos bellos
moços ou das bellas mulheres, as exigências d'esse
órgão rotineiro e sem sentinientalidade ?

Mas que importa: tu, levando a vida, deves levar
tambem, por força, as misérias e tristezas d'ella.

O que é verdade é que tu nasceste rachitica,
feia e fedorenta, e como um curso d'agua que per-de o limo e as ruinas boiantes se clarea e salubri-
fica, tu te purificaste excluindo os casaréos. as tas-
cas e os armazéns lobrigos, e hoje toda nova, tu
te enfeitas e refulges de lado a lado, asseiada de
bellezas.

Os cafés e as confeitarias luzentes e repletas
enchem-se de um perpetuo rumor de colmeias em
fe_.ta.

As livrarias, os jornaes e as casas de luxo ladei-
am-te e dão-te uma nota dominante de intellectual.-
dade e formosura, o tríplice fulgor do Pensamento,
da Beileza e da Elegância. E do luxo, da graça, da
beldade d'esses milhares de mulheres que te atra-
yessam, tu conservas como um vago perfume, uma
feminilidade indefinivel.

Das tuas irmans as que mais se parecem com-tigo são o Corso > de Roma, e a Rue de LaPaix . E' verdade que não tens, de uma, o estuário
da «Piazza Colonna , com a sua prodigiosa coluin-na Crajano, nem os palácios da renascença, nem átarde, o fidalgo rolar das carruagens resplandeceu-
tes para o -Piricio»; nem a amplidão faustosa, ocheiro de asphalto fresco e a graça cara da outra,
nem a colunma Vendôme, bella fe sombria, desta-cando-se ao fundo. Mas nellas, quanto tumulto queencarniçamento de vida, quanto atravessar de carros
de automóveis, do omnibus, de JDicycletas. Tu és
publica e intima, rua e salão, recolhida e movimen-
tada. Nenhuma pata pisa as tuas cjalçadas, nenhuma
roda rola sobre ti; és uma luminosa e ardente ga-leria que uma multidão elegante! enche e que* o
azul cobre. Uma das coisas que nliais encantam emti é o teu ambiente de gentileza e intimidade. Mes-
mo para o forasteiro tu pareces; abrir os braços
amigos e meigos. No teu seio á gente está bem
como num theatro, num club ou1 numa nave: ha
o mesmo ar de conhecimento, a mesma fraternida-
de latente ou manifesta. E' este un) dos teus encan-
tos maiores, mas quantos outros náo tens? Coelho
Netto, no seu estylo macio e scintillante como as
sedas e as pedrarias das tuas vitrinas, já disse a
tua vida ardente, a tua graça múltipla e ondeante,
o teu perfume, o cyclo da tua glofia quotidiana.

Eu amo-te mais, acho-te mais grandiosa e bella,
pelas quatro horas. Então, o que tens de vadiagem
doirada, de paspalhice vagabunda, de snobismo*, de
coquetterie, de duvidoso e impuro de brilho falso
e mau, desapparece sob essa onda de vida nova.
Gloriosa e satisfeita, tu pareces de.cançar um mo-
mento olhando a tua obra immdnsa. Ha na tua
attitude a delicia e o orgulho da ijnissão cumprida.
E' a hora da sahida do trabalho, ria em ti a gloriade um recolher do sol, muito suave e bello. Uma
multidão densa enche-te. Aqui e alem, grupos com-
pactos formam ilhas humanas. A torrente viva cer-
ca-as, flue-lhe aos lados. Homens jsuarentos, apres-
sados, carregando malinhas, embrulhos, vindo de
mil occupações varias, passam. Senjhoras, em toillet-
tes bellas, cruzam-te, destacando-se I na multidão ne-
gra como tlores on borboletas numa matta.

Dos escriptorios médicos ou de advocacia, dos
bancos, dos negócios, das repartiç Ses, da Câmara,
dos jornaes, vêm os homens que se curvaram sobre
os males physicos ou moraes da humanidade, os
homens que hauriram e distribuiram a riqueza e o
commercio do paiz, os que dirigijram ou commo-
veram a opinião publica, os que 

"lhe 
offereceram a

flor divina da arte. Toda essa élitk, antes de reco-
lher ao lar, vem renovar e augmenjtar o teu brilho,
vem por um momento gozaria tua febre e o teu
encanto, misturar-se e inebriar-se na tua vida intensa.

Essa phalange invade as tuas calçadas, os teus
cafés, as tuas confeitarias. Cada um se mune do
jornal roseo que annuncia a historia do mundo
nesse dia. Ha encontros e adeuses cheios de expan-
são e cordialidade.

E a gente quasi desculpa e esquece que não
longe de ti ha casebres sem ar e sem luz, antros
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de soffrimento, de miséria e immundicie, por que
tu és a Esperança e a Promissão, a vida progressi-
va e fecunda, a força directora e boa, que mesmo
parecendo insultal-os e esmagal-os com a tua ri-
queza e desperdício, os proteges e diriges; ha no
teu seio quem pensa nelles e não abandona a idéa
de abnegação e de resgate. Em ti vibra a alma
collectiva, tu és o resumo do pensamento e do tra-
balho de uma nação, o cérebro e o coração de um
povo. Tu não tens nenhum monumento que sym-
bolise a tua gloria, nenhuma cOlumha que lembre
as façanhas sanguinárias da tua gente, mas tu és,
por ti mesma, um monumento vivo, uma historia
da colunma fàllante, onde a vida que passa e pai-
pita esculpe os teus baixos relevos animados, —tu
és a synthese palpitante de uma raça e de uma ci-
vilisação. E assim complexa e indeterminada tu és
mais grandiosa e poética ainda, semelhante a esses
poemas e essas cathedraes, anonymos e collectivos,
feitos por um povo, atraVez de gerações e gera-
ções.

E' sobretudo nessas horas intensas que tu adqui-
res quasi um poder de symbolo. Ha em ti um am-
biente de trabalho, de força, de virtude esthetica e
creadora. Respira-se no teu meio uma energia toni-
ficante e boa como a athmosphera iodada do alto
mar. E a gente detem-se a contemplar-te com a
alma cheia de poesia, de gratidão, de amor, de
melancholia e com a vaga religiosidade com que o
pegureiro errante se despede do sol, reúne as ove-
lhas, e volta para a sua choupana, com um passo
vagaroso e pensativo, levando ennevoadamente nal-
ma, o mysterio doce e grande da vida.

Mas apezar da tua gloria, do teu encanto, da
tua feminilidade que desarma e enleia, houve ho-
meus audazes, que em nome de leis supremas e
inflexíveis, te vararam de lado a lado, te cortaram
ao meio, com a mesma ferocidade com que os
iconoclastas truncavam as estatuas das deusas anti-
gas. E sobre os teus destroços, ainda annuviados
de pó, passou a tua rival triumphante, e já começa
a erguer-se e a estender-se, ameaçando a tua hege-
mon ia. Sobre o teu destino pesa a melancholia das
dynastias que se extinguem. E tu nada podes oppor
á outra, a essa magestosa Avenida que ainda não
sahiu dos limbos e já te atravessa o passo e já te
offusca.

Numa destas tardes, vi nos teus passeios, um
grupo de senhoras paradas, em circulo, fallando. A
sua elegância e naturalidade era encantadora. Nada
as incommodava; os homens e as senhoras que
passavam, desciam naturalmente do passeio, voltean-
do-as e olhaudo-as com interesse e familiaridade.
Tinha-se a impressão exacta de um circulo feminil
num salão, e esperava-se quasi que alguma moça
fosse sahir de repente, de uma das casas visinhas,
trazendo a chavena de chá e a bandeija com bolos.
Uma das senhoras, de cabellos muito brancos, pa-
recia a dona da casa. Ella dirigia a conversação. O
seu ar de fhuira, a sua belleza serena illuminavam
a roda com um encanto meigo e intellectual. O tom
nobre, o sorriso cheio de graça e de mocidade,
enlevava; e pareceu-me que nenhuma alta dama no

seu salão illustre, rodeada de convidados, nenhu-
ma patrícia authentica recebendo visitas, devia ser
mais fina e graciosa do que essa fina matrona flu-
minense. A sua velhice cheia de esplendor e de
meiguice fazia pensar n'alguma nítida e doce ma-
nhan de inverno em que ha neve e ha sol, pa-
peios d'aves e murmulhos d'agua, a subir argenti-
namente na serenidade crystallina.

E mal tinha acabado de contemplar esse grupo,
que uma moça me prendeu os olhos e a admira-
ção. Vinha num taillear sóbrio e quasi masculino.
Alta, esbelta e rápida, passou junto a mim e mal
tive tempo de admirar o seu rosto moreno, de um
tom pallido de rosa chá, muito apertado num véo
branco, e fulgurando atravez delle, dois olhos ne-
gros e grandes, cheios de ardor e cheios de festa,
que pareciam ir illurninando e alegrando tudo
diante de si. Os homens abriram-lhe caminho res-
peitosos e admirados, e pareciam murmurar baixi-
nho: —Ave, Primavera!

E por uma extranha ligação de idéas, pareceu-me que tu eras semelhante a essa fina matrona, e
a Avenida igual á moça morena, ambas tão bellas
e tão diversas; tu, com a tua graça sapiente e re-
quintada, com a gloria do teu passado e o fulgor
do teu presente, ella com o esplendor e a pujançada sua belleza e da sua mocidade divina, e a am-
plidão radiosa e inabrangivel do seu futuro. Mais
uma vez em ti e na tua rival se enfrentam duas
gerações, duas épocas oppostas: e a que surge, é
quasi sempre dominadora e sem piedade. Tu nada
podes oppor á outra: porque ella vae ter tudo o
que tu não tens: a novidade, a largueza, os predi-os magestosos, as arvores fazedoras de frescura, e
uma doce viração que vae de mar a mar.

E que será de ti então?
Uns dizem que serás sempre a mesma, senhora

da Llegancia e da Intelligencia; que serás sempre
o mesmo salão, o mesmo lugar de flirt, a mesma
vitrina continua, o mesmo" foco de luz do--Pensa-
mento, da Palavra e da Belleza. Que a outra será
um vasto empório commercial, cheio de sol e ator-
doante, c que nunca os teus finos fieis trocarão a
sombra dos teus passeios e a graça fidalga do teu
ambiente, pela agitação trabalhosa, atropellante e
plebea da outra.

Outros que conhecem talvez melhor o futuro e
o coração dos homens, predizem que todos te
abandonarão, desde as bellas damas até os cafés,
desde os jornaes até as joalherias fulgurantes que te
engemmam. Já alguns d'estes, deram o signal da
debandada. E todos os outros, affirmam, irão, leva-
dos pelo mesmo vento de novidade, pela mesma
onda fatal e irresistível, assim que surgir a outra
branca e pura, a Rainha nova, que se apparelha e
trabalha infatigavelmente para o triumpho. Assim
annunciam elles o fim da tua hegemonia, e fazem
pesar sobre o teu destino a melancolia das dvnas-
tias que se extinguem.

Eu não quero fazer vaticinios maus sobre o teu
futuro, mas se for real a tua decadência, consola-te
ao menos a gloria da tua vida longa, e sê como
essas mulheres que sabem envelhecer resignadas e
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sorridentes, cheias de belleza e cheias de bondade,
aureolada pela tua graça perenne, pelos teus cabel-
los brancos, pelo teu passado inesquecível. E se
acaso, na tua alma feminina, te remorder muito
fundamente o ódio da tua rival, console-te mais
a idéa de que ella não é eterna, e conhecerá o
abandono e a decrepitude, talvez mais cedo do quetu, que nasceste obscura e modesta, e subsiste a ta-
manha gloria.

E agora adeus, formosa Rua; em breve vou
deixar de pisar o teu solo famoso e quasi sacro:
tu ahi ficas, fixa e arraigada, esperando o teu des-
tino; eu vou seguir o meu incerto e vario, por ser-
toes bravios e lares onde se soffre; tu ahi ficas esque-

cendo e lenindo as tuas magnas e ás tuas feridas com
a tua vida que atordoa e embebeda; eu vou curtir e!
engrandecer as minhas, longe das; cidades e da civi-
lisação; tu ficas enfrentando a necessidade com a tua
Gloria, a tua Porca e a tua Belleza; eu vou hurriíl-
de e obscuro, affrontal-a com aniias novas, sem peso e sem brilho, e, ao deixar-te, levo n'aima como
conforto e como allivio, a visão djiierida do teu en-
canto, e a esperança de te rever por muitas vezes,
em repetidos annos, sempre amiga, sempre grandee sempre bella.

Ja EOMiNO Define.
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no hospício nacional
( Uma visita á secção das creanças )

|jgçEMBRO-ME bem da vez primeira em que
me aproximei cio Hospício Nacional de
Alienados...

Ha uns vinte e um annos,— éramos pouco mais
do que cinco creanças,—estávamos cinco rapa-
zes, em torno de umameza de restaurant, conyer-
sando, depois de uma ceia romântica. Romanti-
ca, pela idade dos convivas, e pelo thema da
conversa desvairada e ultra-mil-oitocentos-e-trin-
ta, em que nos empenháramos. Cada um de nós,
naquelle tempo, tinha dentro de si a alma agita-
da de um Jacques Rol Ia.. Todos nós sonhava-
mos e pedíamos aos deuses aventuras longas e
terríveis; e, aos dezoito annos, já sentíamos a
necessidade de andar dizendo em prosa e verso
que a vida era um fardo pesado demais para os
nossos hombros de velhos, e andávamos por
peregrinações á Child Harold, atravez de todos
os continentes do globo, e atravez de todas as
dores da humanidade... Ao terminar a ceia,
quando sahiamos, um de nós, o mais exaltado,
lembrou : "Como seria bello, agora, um passeio
á praia da Saudade! Oh ! ver o Hospício, sob
este luar...- O romantismo de todos aceitou e
appTaudiu logo a idéia. E abalamos para lá, a pé,
pela cidade deserta e pela noite clara, através-
saudo o luar divino, que atirava sobre as calça-
das uma toalha de neve luminosa...,

Na praia da Saudade, em frente ao Hospicio,
paramos. E um de nós,— excesso de romantis-
mo!- , soltou um grito violento, um grito de
louco, que se foi perder, depois de reboar pelas
serras visinhas, no seio da noite esplendida.

Lembro-me ainda, como se tudo isto se tives-
se passado hontem, do terror que então come-
çou a apertar-me o coração. O Hospicio, branco
e sinistro, levantava-se, cercado da indizivel me-
lancolia e do indefinivel mysterio que o luar
costuma emprestar ás cousas e aos logares...
Cada arvore da visinhança bracejava á luz fan-
tastica, como um fantasma. Por traz de nós, o
mar vozeava, rouco e lamentoso, n'uma melopéa
arrastada. E, respondendo ao grito sacrilego do
bohemio, respondeu, sahindo de dentro do Hos-
picio, um outro grito medonho,— um grito lan-

cinante, de fera, entrecortado, gargalhado, horri-
pilai.te... E, logo, outros gritos iguaes começa-
ram a retalhar o ar... Adormecida embora, áquel-
Ia hora mansa da noite, a Casa do Soffrimento
vivia, povoada de sonhos allucinados...

E fugimos d'alli, correndo, com os cabellos
eriçados, e com a alma cheia de horror...

*

Depois dessa noite de maluquice romântica,
voltei varias vezes á triste Casa, e visitei-a toda,
em differentes epochas. E nunca até agora, tive-
ra outra impressão, que não a d'aquelle mesmo
horror e a daquella mesma dolorosa angustia.
Ainda ultimamente, quando a attenção publica
se fixou sobre o Hospicio, despertada por arti-
gos alarmantes da imprensa,—artigos que tive-
ram como resultado a radical transformação, e
a rehabilitação material e moral do velho estabe-
lecimento, - fui de novo percorrer a Casa da
Loucura, em que tudo respirava miséria e aban-
dono; e voltei, mais uma vez, d'essa visita, como
voltaria de uma visita ao Inferno: ao sahir, vi-
nham-me á memória os versos desafogados e
luminosos, em que se descreve na "Divina Co-
media» o termo da peregrinação de Dante e
Virgílio pelos círculos malditos:

«Salimmq su, ei primo ed io secondo,
Tanto ch'io vidi delle cose belle,
Che porta 'lciel, per un pertugio tondo:
E quindi uscimmo a riveder le stelle...»

A casa era suja e sombria; as enfermarias,
acanhadas e escuras; os loucos dormiam, ao
acaso, atirados pelo chão ; as roupas eram ve-
lhas e esfarrapadas; a comida era péssima ; e o
tratamento medico, se não já era o mesmo que
o grande Pinei, em 1792, foi encontrar pratica-
do nos hospícios francezes, era ainda uma bar-
bara e retrograda mistura de inépcia e brutalida-
de : quarto forte, duchas, e camisa-de-força...

Hoje, o Hospicio Nacional é um Palácio. O
ministério do Interior acaba de gastar alli den-
tro sommas consideráveis, - e nunca o dinheiro
publico foi tão bem empregado. O que era uma
gehenna infecta e maldita, só geradora de asco e
terror,— um logar de desterro e supplicio, po-
voado d'aquelles mesmos gritos allucinados e
terríveis, que ha vinte e um annos, me haviam
apavorado e martyrisado, — é hoje um asylo cal-
mo e piedoso, em que a brandura substituiu a
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violência, e em que os orphâos da razão, tutela-
dos pelo Estado, são tratados como homens,
apenas mais infelizes do que os outros homens,
mas tão dignos de carinho e de respeito como
todos elles. Hoje, no Hospício, os enfermos,—
sem excepção, tanto os abastados, como os po-bres, —bem alimentados, bem alojados, bem
vestidos, estão entregues aos cuidados de medi-
cos moços, ambiciosos de um justo renome de
gloria, estudando sempre, procurando sempre
augiiientar o seu capital de saber e experiência,-e dispostos a provar cá luz da evidencia quenão é com a brutalidade da camisa-de-força, da
pancada e do quarto forte que se pode restituir
o raciocínio ao cérebro perturbado de um lou-
co.., Hoje, no Hospício Nacional, quando os vi-
sitantes perguntam: "Onde estão os loucos fu-
riosos?,,,os médicos respondem, com um sor-
riso de triumplio : "Não ha !...,,

*

Não foi, porém, o desejo de verificar em con-
juncto todos os melhoramentos recentemente
introduzidos uo Hospício o que me levou, ha
poucos dias a visitar de novo esse grande esta-
belecimento. Impei lia-me uma curiosidade espe-
ciai, —a de ver a secção das creanças, serviçonovo, inaugurado ha pouco, e confiado a um
medico a quem me ligam vinte annos de amiza-
de, e que teria um dos nomes mais populares doBrasil, se o estudo o não tivesse mantido lon-
gos annos na solidão de um logarejo affastado,e se o trabalho e a pouca vontade de apparecer
o não mantivessem actualmente n'aquelle postohumilde e sagrado de medico e educador decreanças infelizes.

Não ha talvez problema tão capaz como estede apaixonar um homem de sciencia e de cora-
ção: tomar um cérebro creança, já empolgado
pela loucura, e procurar accender na sua treva aluz do raciocínio, despertando as suas cellulasdo torpor em que jazem, cu-ltivando-as, excitan-do-as, msufflando-lhes vida, revolvendo e adu-bando esse terreno maninho, e acompanhandodepois o difficil desabrochar e o lento crescercias idéias que n'elle nascem, iVelle germinam,n elle se desenvolvem e expandem, como umamysteriosa e caprichosa vegetação moral...

Antigamente, as creanças idiotas ásyladas noHospício viviam, n'urna sala apenas cimentada,ae rojo 110 chão, gritando e gargalhando, sem

ensino, como animaes malfazejos ou repulsivos.
Eram ásyladas e alimentadas- e cifrava-se n'issotoda a assistência que lhes dava o Estado. Aquil-
lo era para ellas o Limbo sem esperança. Umavez entradas alli, como creaturas incuráveis,
alli ficavam crescendo ao acaso, cortdernnádas
ao idiotismo perpetuo, ou votadas em futuro
próximo ou remoto á loucura furiosa, á demen-
cia, á paralysia geral, e á morte. Imiteis a simesmas e inúteis á sociedade, os pequeninosidiotas assim ficavam, como o rebutalho malditoda Vida, flores gangrenadas logo ao nascer, sem
promessa de melhor sorte...

Hoje, ninguém lhes assegura a! salvação com-
pleta, a completa e milagrosa cura, —porque aSciencia, ai de nós! ainda:é para isso impotente
e fallaz. Mas já não ha alli um bando de ani-
mães inúteis ou nocivos : d aquella animalidade
inconsciente e grosseira, a sciencia e o carinho
procuram tirar uma humanidade, incompleta e
rudimentar, mas, em todo o caso, humanidade,
com algum sentimento e algum pensamento. E,'
quem sabe ?... nunca se deve desesperar do re-

piedoso: dal lisultado do trabalho intelligente e ,sahirão, talvez, homens perfeitos-e equilibrados,
creados artificialmente naquella officina de reha-
bilitação humana.

*

O processo, adoptado no Hospício para o
tratamento e a educação das creanças alienadas,
é o processo de Seguiu, modificado e aperfei-
coado por Bourneville; e chama-se "Bournèyil-
le,, o pavilhão, em que o Dr. Fernandes Figuei-
ra dedica todo o seu tempo e toda; a sua bonda-
de a essa tarefa sagrada de remediar os erros da
Natureza, despertando a intelligencia adormeci-
da dos seus pequenos pensionistas, —e, á ma-
neira de um esculptor de almal amassando,
modelando, afeiçoando cérebros inertes, até ani-
mal-os de vida pensante.

Ha no pavilhão Bourneville duas grandessalas, uma para os meninos e outrta para as me-
ninas, uma outra sala em que está instailada a
escola, e um jardim.

O processo é de uma simplicidade clara e ra-
diante: O que caracterisa o idiota^ é, principal-mente, a falta de attenção, que impossibilita acoordenação das sensações e das idéias. N'aquel-
ies cérebros toda a percepção é vaga, incohe-
rente, hesitante. Alli, a intelligencia] é como uma
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PAVILHÃO BOURNEVILLE, NO HOSPÍCIO NACIONAL - SALA DE RECREIO

ave tonta, que abre as azas, paira no espaço,
procura em vão onde poisar, vae e vem, voa e
revoa sem rumo certo, e cae afinal exhausta, sem
ter aproveitado o esforço, e de algum modo fa-
tigada de nada haver feito. A primeira conquista,
que se deve tentar na educação de um idiota, é
a da revelação dos sentidos. E' preciso obrigar
suavemente a creança doente a saber que pos-
sue sentidos, para depois educal-os. Algumas, as
mais atrazadas, nem sabem ouvir; outras não sa-
bem ver; estas não possuem tacto, aquellas não
possuem olfacto; algumas ingerem indifferente-
mente quassia ou assucar, sal amargo ou mel,
sem distinguir um gosto de outro. Para corrigir
essa inconsciencia quasi absoluta, é preciso ten-
tar a resurreição lenta dos sentidos annulados
pelo idiotismo: e somente um maravilhoso tra-
balho de paciência, de pertinácia e de doçura
pode realisar esse milagre.

Para desenvolver o corpo do doentinho, e en-
sinar-lhe a locomoção, ha uma serie de appare-
llios de combinação engenhosa. Primeiro, o en-
ferino aprende a andar, a coordenar os movi-
mentos das pernas, em carrinhos, com pontosde apoio para a axilla, perfeitamente iguaes aos
que se usam para amparar os primeiros passosdas creanças de um anno; depois, é preciso ti-
rar-lheo medo do movimento, e prevenir-lhe as
vertigens, —e essa educação é gradual, indo do
emprego das escadas simples e das barras paral-leias, até o do ascensor mecânico, dos balanços
e de outros apparelhos de gymnastica.

Em seguida, o medico (antes professor do
que medico) passa á instrucção do tacto, por
meio da sensação da agua fria e quente, e do
maneio de-^superficies ásperas ou polidas, lixa,
seda, velludo, objectos chatos; esphericos, cubi-
cos, cylindricos. E vêem depois a educação do
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ouvido e a da vista, por meio de tympanos de
vários timbres e de pedaços de tecidos de varias
cores.

Ao completar esse curso elementar, já o pe-
queno enfermo não é uma creatura miserável,
apenas animada de vida vegetativa: já galgou
um degráo na escala intellectual, já tem mais ou
menos a consciência da Vida, a percepção do
inundo exterior.

Agora, já elle póde aprender a ser útil a si
mesmo : aprende a comer, a segurar a colher, a
leval-a á bocca. - e aprende a vestir-se. Este pon-

3
to especial de educação é interessantíssimo ; não
se póde imaginar o que é necessário empregar
de longo e paciente esforço, para obter que a
creança doente execute esta operação, para nós
tão simples, de abotoar qualquer peça do ves-
tuarió. A mão inexperiente tacteia longo tempo,
apprehende a fôrma do botão e á fôrma da aber-
tura da casa, adianta-se, recua, desiste da empre-
za, volta ao trabalho, porfia, até que, depois de
innumeraveis lições e de incontáveis tentativas,
consegue levar a cabo o feito que parecia impôs-
sivel.
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UMA Sr.SSÀO DE PHONOORAPHO - AO FUNDO, Â ESQUERDA, O MEDICO DAS CREANÇAS, DR. FERNANDES FIGUEIRA

Todo esse ensino é dado na ampla sala, ba-
nhada de luz viva, varrida de ar puro, ou no jar-duri, No jardim, todos os canteiros, esmaltados
de flores, teem uma fôrma geométrica : ha tabo-
leiros em fôrma de circulo, de triângulo, de re-
çtangulo, de losango; de modo que, ainda cor-
rendo e brincando, as creanças est .o educando
a vista e a intellie;encia.

E é somente depois d'esse longo curso prepa-ratorio, que o enfermo vae aprender a ler, com o
auxilio de grossas lettras de madeira e de gran-des mappas muraes.

Na secção das meninas, ha ainda a aula de
costura. Algumas já cosem bem. Outras, ainda
no alvorecer da intelligencia, apenas sabem pe-
gar na agulha ; outras, mais doentes, nada sabem
fazer, e passam todo o dia a dormir, ou a canta-
rolar, ou a chorar; uma d'ellas, em êxtase, fica
horas inteiras a mirar uma boneca que o medico
lhe deu, —e já tem uma expressão de feminina
ternura na triste face de creança invalida... E
todas ellas alli vivem, sob o olhar vigilante e
meigo de «tia Anna», uma velha cabocla, que é
a verdadeira mãe de todas.

A historia d'essa boa mulher é simples e com-
movedora, "Tia Anna entrou alli, enferma, ha
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muitos annos: mas nunca a enfermidade lhe ai-
terou a sobreluunana bondade; e, em breve.
quando lhe confiaram as creánças, ella começou
a amal-as, a tratàl-as como filhas, dando-lhes
todos os cuidados, e pondo n'esses cuidados
toda a intelligeucia de que é capaz o seu pobre
cérebro doente. As meninas teem hoje enfermei-
ras sollicitas e instruídas, verdadeiras percepto-
ras, que as zelam e educam: mas a sua en-
fermeira predilecta, a sua
querida e preferida prece-
ptora, ficou sendo a boa
velha cabocla, a meiga
mulher, que não sabe ler
nem escrever, que é doen-
te como ellas, que as en-
tende bem, e cujo coração
possue uma sciencia es-
pecial, toda feita de bon-
dade e de ternura... Ulti-
mamente, o director com-
municou a «tia Anua „
que lhe ia mandar abonar
uma pequena gratificação
mensal, para recompensar
o seu trabalho... Mas "tia
Anna» nem quiz ouvir o
resto da phrase; teve uma
revolta instinctiva, offen-
deu-se, protestou, e, na sua
meia-iingua confusa, per-
guntou: -«Desde quan-do as mães recebem paga
pelo carinho com que tra-
tam as filhas ? !...„

KOSMOS
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Uma vez por dia, os serventes trazem á sala
principal do "Pavilhão Bournevílle,, um grande
phonographo. A chegada do apparelho é saúda-
da por uma explosão de alegria, j Quando soam
as primeiras notas da musica, toda a criançada,
como obedecendo a um impulso irresistível,
dança e pula, lúima sarabanda jovial. Depois,
todos os pequenos socégam, formam um cir-
culo em torno do phonographo, |e assim ficam

•*

Imagina-se naturalmen-
te, que uma hora passadaentre essas crianças infe-
iizes deve ser uma hora de
tortura moral, de acerbo
soffrimento. E' um engano. O methodo curativo,
que alli se applica, e cujas bases essencines são
a paciência e a bondade, tem um largo alcance,
edá tão maravilhosos e benéficos resultados,-
que o visitante, chega a perder, por vezes, a
consciência do logar em que está.

A impressão geral não é de tristeza : é antes
de repusado consolo. Alli, a paciência e a bon-
dade teem uma acção sedativa, que se procuradilatar e auxiliar por todos os meios.
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SECÇÃO DAS MENINAS, NO CENTRO, TIA ANNA-

horas inteiras, immoyeis, embévec dos, transpor-
tados, alheiados de tudo, embalados pela melo-
dia... E' um êxtase, que só termina, quando a voz
do apparelho definha e morre, inima ultima no-
ta arrastada. E nem st") nesse amor do phono-
grapho se manifesta a influencia que a musica
exerce sobre os nervos d'aquellas creaturas in-
nocentes. Quasi todos os asylados cantam e dam
cam freqüentemente: e alguns delles preferem a
todos os brinquedos essas pequenas gaitas de

f
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sopro, que custam um nickel, e valem aos seus
olhos um verdadeiro thesouro. A Musica, arte
primitiva, é o encanto d'aquellas almas também
primitivas...

As creanças que já faliam bem, as que já ga-
nharain com a educação entendimento e racio-
cinio, — dão ao medico o nome de pae. Quando
elle chega, ha um reboliço... E aquillo não pare-
ce, realmente, uma sala de hospital, mas uma sa-
Ia de escola, onde o professor é ao mesmo tempo
mestre e pae...

Em algumas, até se nota um como orgulho
de raciocinar e pensar, e a satisfação de compre-
herider o que se lhes diz e o que se lhes ensina.
Quando se lhes pede que mostrem um A, ou um
D, ou um Y,--é de ver o ar de triumpho com
que vão buscar e levantam sorrindo a lettra pe-
dida. E, entre esses pequenos, alguns ha que, ha
pouco tempo, não possuíam tacto, nem coorde-

KOSMOS
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DR. AFRANIO PEIXOTO, DIRECTOR INTERINO DO HOSPÍCIO

nação de movimentos, e não distingtiiain a côr
vermelha da côr azul; nem o gosto amargo do
gosto assucarado. Poucas lições e muita bran-
dura bastaram para despertar essas intelligen-
cias que dormiam.

São os milagres da Ternura...
E não é de espantar que ella opere esses mila-

gres no tratamento das creanças, quando também
os opera no dos adultos, no dos loucos iricura-
yeis. Quando sahi da secção das creanças, o Dr.
Afranio Peixoto, director interino do Hospício,
levou-me a uma das enfermarias dos "furiosos,,!
Dois vigilantes, passeiando ao longo da sala,
bastam para conter esses "furiosos,,, pára os
quaes só se conhecia antigamente, como reme-
dio efficaz, a camisa-de-força. Deitados calma-
mente, com todo o corpo em completa liberda-
de, elles nem se agitam: uns dormem, outros ja-zem com os olhos abertos. — mas todos repou-
sam tranquillos.

Então, são estes os "furiosos,,?—perguntei
São estes. Assim que um doente começa a

dar mostras de agitação mais forte, os enfermei-
ros deitam-n'o. E alguns minutos de repouso
bastam para conjürar a crise.

Mas, então, o emprego da camisa-de-força
era um crime!

-Não era um crime; era uma tradição per-
niciosa, uma herança dos séculos passados... A
camisa-de-força só servia para irritar e exacer-
bar o enfermo e mantel-o na agitação.

D'esta vez, ao transpor o portão do Hospício,
já me não vieram á lembrança òs versos de Dan-
te... Não era de um logar de supplicios. que eu
sahia, mas de um Sanatorium,. de um laborado-
rio de regeneração intelléctual è moral.

E, olhando o mar, e as serras, e o céo, e a im-
mensa fachada branca do edifício, estendida ac
longo da praia, —cotejei a impressão que me
dominava agora com a que me dominou ha
mais de vinte annos, n'aqúelle mesmo sitio.
lúinia noite de exaltado romantismo, e com
que sempre me dominara ao sahir das minha?
anteriores visitas á casa dos loucos...

Agora, a Maremma está saneada, —e ha ai!
dentro homens que curam e salvam outros ho-
mens, em vez de haver, como outr'ora, homens
guardando e martyrisando feras...

Rio- 15 —2—1Q05;
Olavo Bilac.
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Á QUEPA POS MUROS
(A rua Sete de Setembro)

VAE 

desapparecer a estreita e feia rua Sete.
Dentro de pouco tempo o alvião desbravador
fará do todo o lado direita, a começar da rua

Júlio César (antiga do Carmo) e terminando na rua
Uruguayana, um monte d'escombros d'onde se evo-
lará, com o fumo da poeirada, mais um dos nIti—
mos alentes da velha e andrajosa Sebastianopolis.

E o coração dos cariocas sentirá um grande ai-
livio porque a vergonha, que o opprimia, váe se
transformando n'um justo orgulho, apezar de ser
voz corrente que o bom, o imaginoso carioca pos-sue a nostalgie de Ia boue... Pobre carioca! Os es-
criptores que, como tu, viram a luz de seus dias
nesta formosa terra, tem sido os que mais se ba-
tem pela limpeza, pelo embellezamento, pela digni-
ficação da sua cidade bem-amada, generosa e ale-
gre; terra que a todos recebe e acolhe fazendo dos
seus farrapos guirlandas festivas de recepção, n-uma
alacridade ingênua de creança pobre... Mas, a extincta
monarchia, apesar de te emprestar a ti, pátria dos ta-
moyos bravos, as honras da corte, e os politicõescatacégos da republica, que te não souberam amar
porque a si próprios se não presavam, deixaram-te
na vergonha do teu desmantello, de que ora sur-
ges, lindamente remoçada, pela vontade firme do
presidente Rodrigues Alves, a quem deveras éter-
namente o decoro como cidade, e a tua dignifica-
ção como capital da grande União Brasileira... Por-
que o facto de cuidar de ti, linda entre as mais
lindas, não se esquiva pelos moldes minguados do
bairrismo, é dever patriótico, imposto pela compre-
hensão do que és.

j Quem diz França diz Pariz, Londres é a Ingla-
terra, Berlim a Allemanha como Vienna é a Ãus-
tria. As capitães das nações tem, do mesmo modo
que seus plenipotenciarios, obrigações imprescindi-
veis. Se esses devem reunir todas as qualidadesmoraes aos mais finos dotes do espirito para hon-
rarem suas bandeiras, a aquellas exigem-se aspecto
e costumes que não humilhem seus povos.

A tua sorte não te foi favorável, ao principio.Do que eras, como rústica, e como te vês symbo-
lisada na formosa morena da tela de Pedro Ame-
rico, passaste a ser maltrapilha. A tua alegria de
moça sorria entre molambos. Entristecias. Causavas
dó, como causa a mocidadè nos covis ou a virgin-
dade nas tavernas.

Agora, sim; vens para a luz, para o ar livre, paraa civilisação. O teu Prefeito deseja-te faceira e limpa,
toda perfumada pejo aroma da tuas mangueiras, pelocheiro dos teus bogarys; enfeitada com os teus ver-
des jardins públicos, as tuas avenidas, os teus pala-cetes novos. Serás a morena tentadora das serranias
do sul, moça e mulher, nova pela edade e pela
graça, veripotente e boa, pródiga e meiga.

S)

Assim te rejübilas pelo desaparecimento dessafeissima Sete de Setembro que.j por ser defeituosaencurralada, sombria e triste, niuito se parece como facto histórico cuja data coi|nmemora. Fila nãocahirá toda desta vez. Infelizmente ainda lhe fica btrecho entre a Uruguayana e praça Tiradentes, ese lhe conserva todo o lado impar, a que o progresso irá dando melhor fôrma. A parte destinada a
picareta nada ou quasi nada deixará para a tradicção,
salvo emenda respeitada e opportuna do infatiga-vel Dr. Vieira Fazenda ou annótação do seu labo-rioso discípulo, o Sr. Agenor Noronha dos Santos.

Do lado par, condemnado á demolição, des-apparece o prédio n. 70 onde a Gazeta de Noti-cias tem, ha trinta e um annos, as suas officinas
typographicas, nas quaes também se dá impressão
a vespertina Noticia. No sobrado desse prédio re-sidiu, durante alguns annos, o jillustre Ferreira deAraújo, após a sua formatura em medicina e o seucasamento.

O Dr. Ferreira de Araújo, cuja memória será
perpetuada n'um busto, em recordação do muito
que fez pelo jornalismo brasileiro, no qual se tor-nou notabilissimo, nasceu nessa j rua, no prédio on-de, ha muito pouco tempo, fuhccionava o estabeiecimento lydro-electhrotherapicj:> do Dr. Werneck
Machado.

Nas lojas desse prédio teve o fallècido José Fer-
reira de Souza Araújo, pae do grande jornalista,uma padaria que sua viuva manteve por algum
tempo, até que a morte também a levou para os
sete palmos da cova.

Esse prédio, apezar de se achar no lado oppos-
to ao incluído no alargamento da rua Sete, desap-
parecerá também, porque entra na linha vermelha
das demolições para o alargamento da rua Uru-
guavana. -

Ainda no lado par encontríjun-se dous ou tres
prédios que merecem menção —6 de n. 74, em queé estabelecida a mais popular fabrica de fumos des-
fiados, do Brasil, conhecida por Marca Veado; o
de n. 80 em cujo sobrado composto de dous anda-
res, funccionou um dos mais antigos bilhares do Rio
de Janeiro, e o de n. 24, onde ha muitos annos
tem montada a sua fabrica deichapéos de sol o
Sr. Noel Revel.

Do lado impar existem tres [iredios que a chro-
nica deve fixar. O de n. 79, jiinto ao novo edifi-
cio d'0 Paiz e no qual, provisoriamente, está func-
cionando a sua redacção, em cujas lojas ainda hoje
existe a primeira fabrica de manequins fundada no
Rio de Janeiro, cremos que no Brasil. Essa fabrica
foi instalada pelo ex-actor Toq-es, já fallècido. O
Torres foi galan da companhia Furtado Coelho no
antigo Cassino, depois theatro SanfAnna e actual-
niente Carlos Gomes. Apparentava, então, uns viu-
te e nove á trintannos; tinha a corporatura esvelta,
própria a elegância dos typos scenicos que représen-
tava; possuia vivacidade d'espiritó, intelligencia luci-
da, e uns bellos olhos negros de alemtejano, mas...
a rouquidão chronica, de que |as suas intenções.

adecia, contrariava



ç^

Não sabemos se devido a isso, o que é poucoacceiiavel porquanto a sua profissão de actor con-
tava já uma bpa dezena de annos e, não obstante
aquelle defeito, os seus louros não foram poucosnem immerecidÒs, ou se por causa da debacle
d'aquella companhia dramática de Furtado Coelho,
foi que trocou as suas glorias scenicas pelo tra-
balho, sem duvida mais lucrativo, de industrial. En-
tretanto, não foi longo o tempo que teve parausufruir os lucros da sua industria. A morte arre-
batou-o, precisamente no momento em que Furta-
do Coelho, encannecido, desalentado, paupérrimo,recorria á lições de prosódia portugueza para não
morrer á fome na terra que o sagrou actor e onde
tantas e tantas foram as suas noites gloriosas!

O outro prédio é o que tem o n. S3, hoje em
dia occupado por uma pharmacia. Ahi teve a sua
popular livraria o Serafim José Alves. O homem,
que viveu com este nome, era nascido, como o
actor Torres, em Portugal, e aqui fundou um dos
sebos daquella época. Esse sebo (assim chamado,
abreviadamente, para lhe dar o nome com que o
povo designa os vendedores de livros usados) te-
ve principio em uma portinha do rez-do-chão do
Instituto Histórico, no largo do Paço, hoje praça15 de Novembo.

Quasi ao se approximar a éra de ISSO o sebo
do Serafim soffreu um incêndio, que ameaçou o
archivo d'aquelle Instituto, archivo sem duvida im-
portante. Mudou-se o Serafim com os seus salva-
dos para o mencionado prédio da rua Sete, e alli
desenvolveu de tal sorte o seu negocio que, n'um
curto espaço de estadia n'aquella casa, montou uma
officina typographica para edições.

O que foram essas edições é fácil de se verifi-
car nas nossas bibliothecas. Serafim Alves quiz lhes
dar a feição do seu negocio e o conseguio de
modo completo. Mas o que elle também tentou,
e com o mesmo êxito, foi a fortuna. Essa, porem,se lhe tornou prejudicial, porque o activo sebo,
apesar do seu forte arcabouço bem equilibrado em
rijas pernas em fôrma de parenthesis, que lhe im-
premiam á marcha o bamboleio duma barcaça em
mar picado, entrou a querellar de tudo e «por dá
cá aquella palha», até que tanto andou com o di-

j reito que ficou torto... do juizo, e assim morreu, po-
jbre —é preciso que se accrescente.

O terceiro prédio, esse, já desapparèceú com o
eixo d'Avenida, que tão estimado tornou o nome
do actual ministro da Industria e Viação. Nelle
existiu uma das casas mais conhecidas do Rio ha
vinte e cinco annos-era o Martin Pecheur, uma
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miscellanea de objectos de pesca, armarinho, taba-
caria e uão sabemos que mais.

Ahi tens formoza Carioca a chronica da tuaSete de Setembro, de 1905 para as quebradas do
passado. E é bom esclarecer, para a importância doseu epitafio, que ella, esta Sete de Setembro, cha-
mou-se outr*ora-rua do Cano, por passar nella oencanamento d'agua para o chafariz da Praça deD. Pedro II -imforma-nos o sr. Curvello Cavalcanti
na sua Nova Numeração dos prédios da Cidade do
Rio de Janeiro, e o provecto e trabalhador Noro-nha dos Santos diz-nos que: «A idéa do prolonga-mento desta rua-que até 1857 terminava na rua
do Carmo —é antiga e foi objecto de muitas dis-cussões na Câmara Municipal.

«Em 21 de Julho de 1838 nomeou a Câmara
Municipal uma commissão composta do vereador
Luiz de Menezes Vasconcellos Drummond e doscidadãos Joaquim José Moreira e Antônio Alves.
Machado de Carvalho para promover subscripção
afim de conseguir o prolongamento da rua até olargo do Paço, segundo pretendiam os moradores,
que solicitaram auctorisaçáo da Câmara.»

O exacto é que foi realisado o desejo dos mu-
nicipes, desejo aliás modestíssimo, porque o tal
prolongamento era digno da víella possuída. Logo
nesse anno de 1S57 construio-se um passadiço, queligava uma das dependências do antigo paço da
Cidade (onde funccionava e ainda fúncciona o
Instituto Histórico) com a Capella Imperial, trans-
formada em Cathedral do Rio de Janeiro!

O tal passadiço, feito para servir de conmnmi-
cação com a capella e facilitar o seu accesso ao
imperador, foi demolido em 1890,
deram começo as obras da fachada
thedral, longamente paralysadas.

Na esquina da rua Sete com o largo do Paço
ou praça D. Pedro II {15 de Novembro, depois da
republica) figurou por largos annos o ultimo Iam-
peão de azeite de peixe existente no seio de Sebas-
tianapolis. Se a memória não desdenha da nossa
pretenção, pois, forçal-a neste ponto, é recuar ao
tempo da infância, diremos que alli o vimos em
1S69 ou 1S70, apesar da illuminação a gaz datar
de 1854.

E com isso nos perdoem os illustres pesquiza-dores do nosso passado, dos quaes attenderemos
com reverencia as emendas que, por ventura, se

fazer a tão desvaliosa chronica.

época
latteral

em que
da Ca-

dignarem

Gonzaga Duque.
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v.OB três fôrmas a matéria disputa a superfície
de nosso Planeta. A fôrma gazoza, represen-
tada pelo ar e as nuvens, envolve a sua mas-
sa; a fôrma liqüida, isto é, a água, cobre

pouco mais ou menos os três quartos d'ella; em-
fim, a fôrma solida, ou a terra firme, que oecupa
apenas um quarto de sua superfície.

Exteriormente, é o oceano aéreo cobrindo o
nosso globo com seu manto transparente e leve;
em seguida vêm as águas, já mais pesadas do que

JS

o ar; por fim tem-se as rochas. A água e, justa

*D

a atmosphera e amente, o traço de união entre!
terra firme.

De facto, ella muda muitas vezes de estado phy-sico, approximando-se ora de urna; ora de outradas duas formas extremas; transforma-se em vapore eleva-se pelo espaço acima pjara ahi formar asnuvens, ou então solidificar-se, tornar-se neve, e sobesta forma vem juntar-se aos continentes, augihén-tando sua extensão.
A água foi, tão irregularmente distribuída pelasuperfície do globo, que este fidou composto d'umhemispheno aquoso e de ouílro terrestre. No

primeiro, as terras parecem ilhas j esparsas na-super-ficie das águas; no outro, os mares assemelham-se
a nnmensos golfos profundamente recortados.

Estes golfos vastíssimos e sujas subdivisões de-ram lugar a diversas classificações. O seguinte qua-dro devido a Krümmel e A. Supían dá uma bella eracional classificação a todos os Imares

OCEANOS:

CLASSIFICAÇÃO DOS MARES
Pacifico, Atlântico, Indico, Antártico e Arctigo

Mediterrâneos:

MARES DEPENDENTES

Mares fechados :

I ois bem, foi coordenando innumeraveis obser-vaçoes feitas sobre todos esses Mares, que o sábiodirector do Observatório de Washington foi condu-zido ao conhecimento das leis que regem os mo-vimentos dos dois oceanos: aquoso e aéreo.

í Mares interiores

Mares fechados por ilhas

Mares interiores:

Mares fechados por ilhas :

Mediterrâneo da Europa
incluindo o .Mar Negro.

Mediterrâneo Asiático aus-
trai, isto é, mares de Ban-
da, Celebes, Sulú, da Chi-
na e o golfo de Sião; Me-
diterraneo americano, isto
é, golfo do México, Mar
de Bahàma, Mar dos Ca-
raíbas óu das Antilhas e
Mar de Bèhrinef.

Bahia de Hudson, Mar
Vermelho, Mar Baltico,
golfo Pérsico, Mar de Ca-
lifornia le Mar Branco.

Mar d'<Dkhotsk, Mar da
China Oriental incluindo
neste o Mar Amarello e o
golfo de| Petchili, Mar do
Japão, Mar do Norte, Man-
cha, Canal de S. Jorge,
Mar d'Irlanda, golfo de
S. Laurejnt ou mar de Ca-
bot.

Em princípios do século passado, escrevia o
sábio Romme: «Os grandes movi nentos da atmos-
phera e dos mares, attrahem, como aquelles dos
corpos celestes, a attenção e a admiração dos ho-
mens. Dão-lhes origem, em grande parte, causas
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semelhantes; parecem ser um dos grandes desen-
volvimentos do poder da natureza; e é ao estudo
destes movimentos e das suas cireumstancias que
se poderia recorrer, como aquelle do curso dos
astros, para remontar aos princípios geraes da or-
ganisão deste universo.»

«Si estes movimentos não se executam com
uma regularidade tão exacta como a dos corpos
celestes, têm entretanto, como estes, seus períodos,
suas retrogradações determinadas e, se têm grandes
variações ou irregularidades que se succedem sem
nenhuma lei apparente, estas só são devidas á mui-
tiplicidade das causas accessorias que exercem sua
acção sobre estas massas fluidas.»

Naturalmente, o homem, desde que percebeu o
movimento revolto da massa liquida, procurou
descobrir a causa dessa agitação tumultuosa e irre-
guiar que deforma a sua superfície; tratando, mais
tarde, de verificar se taes movimentos submettidos,
como os phenomenos physicos, a leis imniutaveis,
reconheceu que as oscillações regulares e periódicasdo Oceano, manifestadas pelo movimento de intú-
mescencia das águas, dependem da acção attractiva
da Lua e do Sol sobre toda a massa da Terra.

Nestas oscillações, conhecidas sob o nome de
Marés, o movimento ascencional das águas tem o
nome de fluxo ou maré de enchente e o descendo-
nal o de refluxo ou maré de vasaníe.

Aristóteles via, na coincidência das oscillações do
;Oceano com as phases da Lua, a explicação na-
tural do phenomeno das Marés.

Plinio, cujo cérebro altamente fazia tudo tender
para a phantasia, disse entretanto; a causa das
Marés reside na acção do Sol e da Lua: as águas
movem-se como que obdecendo a um astro sôfrego,
que aspira e atrahe os Mares.»

Entretanto, e apezar das valiosas pesquizas de
Kepler e Descartes, foi somente no Anno 16S7, queo fecundo Newton, esclarecido por sua grande des-
icoberta da attracção universal, pôde estabelecer as
íbases da theoria scientifica do mais magestoso dos
phenomenos oceânicos.

Esta theoria abstracta,, considerava, porem, os
mares como tendo uma espessura uniforme e co-
blindo a superfície inteira do globo, de modo quenão podia corresponder ás inúmeras cireumstancias
modificadoras da attracção hmi-solar.

Em 173S, Daniel Bernouilli apresentou um bello
rabalho, onde expunha claramente as principaeseis reguladores das Marés.

Todavia, somente meio século mais tarde foi
(|]ue a sciencia, graças á bella analyse de Laplace,
cujo cérebro possante assimilou os' numerosos tra-
balhos esboçados antes delle, ficou de posse d'uma
t|heoria completa dos Mares. Tempos depois, as
perseverantes pesquizas dos operosos engenheiros
Chazallon e Gaussin permittiram rectificar os erros
resultantes de observações incompletas, e obter com
mais exactidãó a hora e altura das duas phasestuma mesma Maré nos principaes portos.

Em virtude da attracção solar as águas do Ocea-
lio lançam-se em dois sentidos diametralmente para

a linha que une o centro do Sol ao da Terra.
De facto, no hemispherio voltado para o Sol, é a
massa liquida, que tende para este astro, impellida
pela attracção; no hemispherio opposto é, pelo con-
trario, a Terra que se approxima do Sol mais ve-
lozmente do que as águas. Assim, a medida que a
Terra gira em torno do Sol e em redor do seu
eixo, duas montanhas líquidas oppostas lutam inces-
santemente para alcançar a recta que une os centros
da Terra e do Sol. Estas massas, em sua progres-são, lançam-se enfurecidas sobre as praias, invadiu-
do-as; entretanto, a 90<> de distancia em longitude,
o mar soffreu uma depressão enorme, porque for-
neceu as águas necessárias á alimentação do fluxo.
O Sol produzirá, pois, duas marés por dia, isto é,
dois fluxos c dois refluxos.

O movimento alternativo das águas tambem
acha-se intimamente ligado á posição da Lua em
relação á Terra, porquanto o intervallo médio de
12h25ra entre duas prea-mares é precisamente o quesepara duas passagens consecutivas da Lua pelo me-
ridiario do lugar; a Lua, como o Sol, produz tam-
bem duas marés diárias.

Deveria haver, por conseqüência, quatro marés
em cada dia, duas solares e duas lunares; porém a
simultaneidade das duas acções redul-as a duas.

Durante a lua cheia e lua nova, os dois astros
agindo pouco mais ou menos segundo urna mesma
direcção, a maré resultante é a 

"somma 
das duas ;nas quadraturas é a differença, porque a prea-marlunar dá-se, justamente, quando a baixa-mar solar

se faz sentir e reciprocamente.
Vê-se pois, e assim concluíram os estudos de

Laplace, que as oscillações da superfície do Oceano
que constituem o phenomeno das Marés, nada mais
são do que os movimentos oceasionados no liqui-
do pela mudança periódica da direcção da vertical,
resultante das acções do Sol e da Lua. Portanto o
que se deve considerar é essa resultante, pois é
ella quem determina a intensidade do effeito pro-duzido e a época em que se dá. Ora é natural po-der-se calcular essa resultante e concluir o instante
em que sua energia é a maior possivel; porém essa
força depende da posição relativa dos dois astros
entre si, e em relação ao equador terrestre. Por tal
motivo a maré solar é maior nos equinocios, ins-
tante em que o Sol se acha sobre o plano do
equador.

Quando a Lua está no equador, a maré lunar é
tambem mais forte.

Chama-se, por isso, maré das syzygias, ou de
águas vivas. Além disto, quando a lua está no pe-rigêo, isto é, mais próxima da Terra, a sua attracção
é maior e a maré augmenta, ao passo que quandose acha no apogèo, isto é, na sua maior distancia á
Terra, a maré diminue.

Da mesma fôrma, a amplitude da maré solar
augmenta quando o Sol está mais próximo á Ter-
ra, isto é, no perihelio ; as marés das syzygias serão
portanto, maiores nessa época, e chegarão a sua
máxima altura, si acontecer achar-se a Lua, nessa
occasiâo, em seu perigêo.

. \
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Combinando-se estas diversas circumstancias, se
vê que as marés equinociaes serão as maiores
possíveis quando a Lua se achar no perigêo e sobre
o equador (em seu nôdo); serão as mais fracas
nos solsticios, quando a Lua estiver no apogêo e
river uma grande declinação.

Estes movimentos quotidianos e irresistíveis
estão, felizmente, submettidos a leis im mutáveis;
graças á inferioridade da densidade da agua do
mar em relação ao núcleo solido, estão encerrados
dentro de mui estreitos limites. As leis náturaes
bastam para pôr üm freio ao furor das ondas .

A predição da hora e grandeza de maré de-
pende não só das causas regulares resultantes das
acções do Sol e da Lua, como de effeitos irregula-
res provenientes da resistência das águas, direcção
e intensidade das correntes e dos ventos e de ou-
tias circumstancias geographicas, que vêm patentearuma differença sensivel entre a hora observada da
maré e a dada pelo calculo.

A observação constatou que a maré d'um dia
qualquer é determinada pelas circumstancias em
que se achavam os dois astros um dia e meio antes.Assim, a maré que se dá hoje, quer quanto á hora,
quer quanto á intensidade, é precisamente a quedeveria ter-se dado 36 horas antes; a maré d'uma
sygyzia só se realisa 36 horas após a Lua Nova oua Lua cheia.

Desprezando todas as causas accidentaes, veja-mos como se pode predizer a hora e altura d'uma
maré.

Vimos que a maré é produzida pela resultantedas acções do Sol e da Lua sobre a Terra, forçacuja direcção depende da posição relativa 
' 
destesdois astros e de suas distancias á Terra. Duas causasconstatadas pela observação retardam entretanto esse

phenomeno; a que o obriga a dar-se 36 horas de-
pois do facto astronômico, e o atrazo constante de-vido ás circumstancias l^caes chamado - estabeleci-mento do porto. Este atrazo nada mais é do que anora da prea-mar em um porto na oceasião dossyzygias, quando a Lua está a sua media distanciada Terra ou quando sua paralaxe é de 57o: e» jnva_nayel para cada lugar, podendo entretanto differirmuitíssimo entre portos próximos.

A hora d-ufna prea-mar em um porto dado écalculada mediante a seguinte formula:

Hora prea-mar — Hora passagem r£ meridiano lugar -f-
estabelecimento porto -± correceãn

Depois- de calculada astronomicamente a horada passagem da Lua pelo meridiano do lugar, de-termina-se com essa hora e a paralaxe horizontalcia Lua o termo correcção mediante uma taboa emcuja construcção se levou em conta o atrazo de 36noras das marés. O estabelecimento do porto, encon-tra-se em todas as ephemerides náuticas para os
portos principaes.

Quando se quer observar as alturas das marés emarcar as horas correspondentes, notam-se as horasem que o nivel do mar, ao subir e descer, passou

=£

por um mesmo ponto, isto é, | tinha uma mesmaaltura; a media destas horas é a hora máxima oumínima em que se produzio o phenomeno.
Pelas cartas de M. \Vhe\ve!ll, indicadoras da

vaga do fluxo per-
marcha das marés, se vê que  „„... ,,corre o Atlântico desde 50 de Lat. Sul até 50ÉNrlne"!,12 horas' com Na velocidade demais de 900 kilometros por hojra; esta velocidadedimmue com a profundidade do! Oceano.

A prea-mar costuma produzir a ressaca cujochoque violento torna perigosissimas e algumasvezes impraticáveis certas barras. Os golpes de veu-to unem muitas vezes seus esWços ao effeito pre-cedente e originam vagas colossáes, que se elevam
n e arrebentam-seem montanhas espumantes, rolai

umas contra as outras.
As mais altas vagas conhecidas apparecem justamente, durante a época das grandes marés ao lar-

go do Cabo da Bôa Esperança jsobre a influenciadum N. W. duro que atravessa o Atlântico Sul eim pelle as vagas para o Cabo.
Estas ondas attingem a 12 metros de altura. Aolargo do Cabo Horn as ondas cHegám a 10 metrosde altura.
Quando as vagas impellidas pelos refluxos en-contram obstáculos, formam-se Verdadeiros turbi-lhões e sorvedouros que são o terror dos navegan-tes; taes são os do estreito de Messina entre osescolhos de Scylla e Charvbides tão decantados porHomero, Ovidio e Virgílio.
Os mares interiores, em virtude do pequenodesenvolvimento de sua bacia são inaccessiveis aofluxo e refluxo; assim o Mar Ne^ro, o Mar Brancoe o Baltico são totalmente isemptps de marés.
O Mediterrâneo tem marés tào fracas que só-mente circumstancias geographicas particulares per-mittem reconhecel-as. Nesse mar, as marés são de-vidas mais á acção dos ventos, correntes marítimas

ou fluviaes e á pressão atmosphérica do que á lei
astronômica que rege este phenomeno.

Nos mares abertos como os ejeeanos Pacifico e
Atlântico a força das marés deípende muito daorientação e configuração das costas. Sobre as cos-
tas do Chile e Peru as marés jião excedem de
1,'»50 a 2'"; no golfo de Cambava1, a maré dos sy-
zygias eleva-se a 10 metros, e nà bahia de Fimdy
as marés equinociaes attingem a extraordinária
elevação de 20 á 25 metros na parte sul e apenas
3 metros na bahia Verde que se acha situada na
parte Norte do mesmo istluno que contem a pri-meira bahia.

Os ventos exercem sobre as marés uma influen-
cia mais extraordinária ainda, pois que pode chegar
a supprimil-as. como acontece no golfo Vera-Cruz
quando a direcção do vento é contraria a da maré;
em virtude disto, em lugar de d|:ias marés em 2-í
horas dá-se apenas uma num intervallo de 3 a 4
dias.

E' fácil imaginar-se qual o effeito d'uma maré jde enchente quando o vento soprar com impetuosi-
dade no sentido do fluxo. As infel zes costas baixas
da Dinamarca e da Hollanda tém visto mais de
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uma vez o Oceano atacal-as e invadil-as produziu-
do, pela impetuosidade de suas irrupções, medo-
nhas e formidáveis inuundações.

A estas causas perturbadoras do phenomenodas marés, junctam-se outras influencias ás vezes
desconhecidas que complicam e obscurecem singu-
larmeute a theoria das marés, diffictiltando a previ-são astronômica das mesmas e ás vezes impossibi-
fitando a determinação, em uma dada região e com
toda exactidão, da altura duma prea-mar. Porém,
estas variações devidas á posição das costas, á incli-
nação e ás desigualdades do fundo sub-marino, ja-mais perturbarão o curso regular e' periódico das
marés, ficando invariáveis as leis que regem tão
grande e bello phenomeno.

Quando a embocadura dos rios apresenta ao
Oceano uma vasta garganta, que se aperta muito
rapidamente, as águas da maré de enchente, amou-
toam-se, detêm a corrente fluvial, formando-se dahi
uma vaga alta e rápida, que arrebenta debaixo de
medonho estrepito, ouvido a mais d'uma' légua de
distancia. Este phenomeno tem, entre nós, o nome
de pororoca, e é observado, principalmente na em-
boccadura dos rios Amazonas, onde a vaga attinge
a mais de 5 metros de altura, Dordogna, Carona
etc. Attribue-se a pororoca, não só a unia diminui-
ção brusca na largura da emboccadura dos rios
como a inclinação da onda produzida pela maré
sobre as grandes profundidades.

Muitas vezes, sob um céo tranquillo, o mar
agita-se sem cousa apparente, apresentando todos os
signaes d'uina tempestade. A este phenomeno tão
commum nas zonas equatoriaes e que nada mais é
do que um fluxo de maré, dão os francezes o nome
de ras de maree; é attribuido ao effeito combina-
do das marés e dos turbilhões oceânicos. Pode-se
dizer que são convulsões deste possante elemento,
ou melhor esforços empregados pela Natureza paracombater as forças perturbadoras, tão pouco conhe.

tidas de nós, afim de restabelecer o estado do equi-
librio .

Segundo Jansen todas estas terríveis perturba-
ções do mar, provêm, sem duvida, na maioria doscasos, de causas ainda desconhecidas: apparecem
liara restabelecer o equilíbrio na Natureza, norma-
lisando as forças poderosas e mvsteriosas que as
geraram.

No Oceano, a maré ein cada dia descobre praiasonde se ostenta a infinita variedade dos animaes é
plantas marinhas; estes produetos, sempre variados
mudam segundo as estações e sua incrível pròfü-são manifesta a admirável fecundidade do mundo
submarino.

A industria já começou a aproveitar a enorme
força motriz que a Natureza nos offerece, contidanas marés.

O cérebro eminentemente fecundo de Augusto
Comte, manifestando suas esperanças quanto ao
aproveitamento industrial das marés, assim se ex-
prime em sua Astronomia Popular:

Apezar das differentes imperfeições secundarias
que apresenta ainda a theoria das marés, não deixaentretanto de constituir um dos mais bellos trium-
phos do gênio positivo, que em menos de dois se-
culps, subtrahiu radicalmente ao império das ficções
e dos terrores theologicos um grande phenomenoonde o estudo do céo se liga especialmente aquelle'
da Terra. As leis naturaes as quaes se o recondu-
zio permittem habitualmente úteis previsões, mesmolocaes, especificando os dois dados numéricos rela-tivos, em cada ponto, á hora e a altura. Assim,
prepara-se já a época final em que a Humanidade
utihsará, sem duvida, para suas necessidades meca-nicas continuas, a immensa força que se perde diária-mente na ascenção e depressão da massa oceânica.»

(Continua.)
G. Areias.


