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1.° Thomaz Pompeu de Souza Brazil-presidente.
2 o Pedi o de Queiroz— .° vice presidente.
o.° Virgílio Augusto de Moraes—2.° vice-presidente.
4-:°' Guilherme Studart -1.° secretario
5.° Raymundo Coelho de Arruda—2.° secretario.
6.° Antônio Theodorico da Costa Filho-thesoureiro.
7,° Jusimia.no de Serpa—orador.
B.o .Adolpho F. Luna Freire.
9/V:Álvaro Gurgel de Alencar.

10° Antônio Bezerra de Menezes.
11.° Antônio L. Drumond da Costa.

3 2;° Antohino Fontenelle.
í'§^ • ---;¦ -• - -a;'.

14-° Eduardo Salgado.
15*° Eduardo Studart.
¦16.° Francisco Alves Lima.
17.Q P.3 Francisco Valdevino Nogueira.
18;° Henrique Theberge.
19. ° Joaquim Lojpes de Alcântara Bilhar.
20,° José Podngjues de Carvalho
21° José de Bar Sellos.
22.0 Marcos Frarico Rabello.
23/ Raymundo de Farias Brito.
24.° Waidemiro Cavalcanti.
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to Blake
Dr A. da Cunha Barbosa . .
Conselheiro Tristão de Alencar

Araripe ...•••
Henrique Raffard . • • •.

¦ • ¦ y''

DATA DA ELEÍÇAC

29 de Outubro 1895
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Dr. José Clementino Souto
Eng.r° Francisco Segui .
Dr. Jacob Larrain. . •
D. Ignacio Garmendia. .
d! ManoelLandaeta Rosales
Dr. Teofllo Rodrigues.
D. Carlos Gagini . .
D. Alberto Membreno.
D. Juan José de Castro

10 D. Pedro M. Riviere. .
11 D. Francisco Bauzá .
12 D. Mariano A. Pelliza.
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ISOU BSO
lido perante a «Academia Cearense»,

na sessão magna, do .-o anniversario, peloseu prcsidente-Dr. Thomaz Pompeu
de Sousa I. razil.
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Senhores

\f.NOS vuas adiados, de transição politica, que atravessa a
iiin ha ]o^7c%v »-i£_tv^ /tosw~;.>_. ~ «

^ 0.^.,.^^, vs. uuiioiyau jjuuLiuci, que atravessa anossa pátria, nao ha lazer, nem despreoccupação bastantenos corações patrióticos para se entregarem aos prazerespuramente intellectuaes, ás satisfações refinadas do svbari-tismo luterano. y
Sem desconhecer os mil cuidados que reclama o momen-to presente da nossa collectividade social, eu creio que ossolitárias dessa theòaida, que se chama—sciencia— see-

|re|a|os as fascinações políticas, não prestam menos ser-viços a patna do que os batalhadores activos, incansáveis
que remodelam as suas instituições.

Differente é o campo de acção, as armas outras; aili alueta. contra as ambições pessoaes que ameaçam a cadamomento subverter os grandes intuitos do Estado, o attrictodos interesses, o patriotismo asphixiado pelas contingênciasdo partidarismo' aqui-a serenidade de investigadores daverdaue, a convicção de que leis moraes governam os ho-niens, as sociedades, os povos, não havendo mais nobre esubido taea) do que procurar descobril-as, desmeadal-as damultiplicidade ae ia jtos nos quaes se enreda e oceulta.
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Mas haverárealmente, como ensinam Quetelet e ^uçkg
le^qüebresidam a formaçãoe existência dos sem.men os

Idéas humanas, como a cohesão mantém a inoissplubi h-

H^SUia das moléculas,a attracçao o moy.mcnto
kochrono dos astros no espaçou , 

, >fc
4pondel-o-ha porventura a sociologia, quando, da oc-

seS dos phenomenos humanos,tão incompleta e uoper-

feT comx) tem sido, se poder tirar illações geraes, systema-

do nosso ser, no passado e no presente, nas suas-relações.

altruístas ou de puro egoísmo. R. 
ditador

O nosso illustrado coilega, -Dr. ^arms Bnt, agi auou

òhilosophiaa parte deste problema, emprehendeu, na, bt

\ZS do seu livro -Finalidade do mundo-^ma~
d?caPr os fflulos de nobreza da verdade, subrnettendo as

Sinas feitas ás torturas de uma analyse fr,a, unpass,

vel, despida de preconceitos sectários Tor,n,ma_
. Tal obra exigia a inergia e sagacidade de «^»
A* «lliida ao ardor de um sans-cullote.. Eia mis cr dc-

llf'e elora os riseos do officio elle só r espetou a

mSia pS essa matéria subtil e plástica com que os

poS 
'engendram epopeas.os philosophos systemas, os sa-

lllBÉi nâo é destruir. Na ordem $M com<, n.

nWra não se perde um átomo do que existe» fcüqutuan.

-dosdemolidores, cumpre levar em amta as im^e^oes

estheticas que suggestionam-lhes as; ideas.¦
Os aue rompem com a tradicçao e protestam a..,ur.vu^

priSpfe frentes, almejando illuminar os recessos ma*

escusos do pensamento, são ordinariamente os de.oontu

Slilte; cujas convicções sobrepujam,scnao dp»

comprehende melhor o *«WtenW,tto*Joea^»
ção. O ultimo spasmo do gozo ja f »«f g|||
ambição contentada escancara as portas da WMÉÈM.
Sas rédeas ao corsel indomito. dos desejos que galopa
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precipite, como na legenda de Burger, para as regiões inac-
eessiveis dp ideal, do infinito.

Não nosilludamos com a apparencia fugitiva.dás cousas;
respeltemoétodasas-manifestaçoesda intelectualidade huma-
na, contemplando com animo plácido e sereno as explosões
dos temperamentos ardentes e o.s modestos productos 4es

^pensadores voluntariosos ; -
.0 descontentamento é uma grande força, que precisa ser

aproveitada, poupada, accumulada para certas crises so-
ciaes; representa na politica o papel que a duvida faz na
sciencia. ..V

O descontente aguça a ingeniosidade das suas faculdades
em descobrir falhas na ordem de cousas vigentes; é um cen-
sor severo que se transforma njxüriete que aluirá os alicer-
ces de üm regimem social ou politico. O descrente analysa,
subvnetteruio as doctrinas recebideas ou dogmatisadas áò
exame de raciocionio penetrante e frio até cercear os fun-
damentos da credibilidade.

Como os arcliitectos de idéas, o Dr. Farias Brito éum
demoíidoi. que náb faz tabula rasa das acquisições custo-
samente recolhidas pela sciencia; não toca na matéria pri-ma, respeita o mármore de Paros, mas cinzela—o, amol-
dando o ás novas concepções.

Não nos 6 dado conhecer os lineamentos ultimos do seu
systema philosophico, porque da sua obra existe apenas o
frontão. • '~

Eoi o Dr. Brito o primeiro dos nossos collegas, quem abrio
a serie de investigações, de estudos, de leituras com quedurante o anno, findo encheram-se os nossos serões.

Nesse decursjo, forão suecessivamente discutidos ou apre-
atentados trabalhos de real merecimento sobre archictetura,
mecânica, direito publico constitucional, religião, flora cea-
rense, historia e chronica do Ceará, medicina, hygiene \ pu-blica, etc, como constam das actas das nossas sessões,
tançádas com a mais escrupulosa minúcia e exactidão.

Não preciso relembrar os esforços empregados, senão
agradecer a todos osconsocios e a cada um em particularáj|real e vivo interesse que mostraram pela prosperidade da
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nascente e modesta soõiiiade. que hoj commemora o seu
primeiro anniversario. —-— ?

|||^eí|mòs seguido boa trilha ou dispersado a ac v/idade
mental em combater moinhos de vento ?

:|| Quem nos assegurará que a investigação philosophíca ou
scientifiea, a procura da verdade por entre o dedalo de du-
vidas, qual atmosphera espessa que desvia da recta os raios
deste, sol, não é senão «a troca de uma ignorância por ou-
tra, an enchange oWgnorance for that which is anotheí kind
of ignorance, no dizer subtil de Manfredo, em Byron ?

Feliz ou infelizmente, Srs., a sciencia é um meio, um
instrumento imperfeito, porventura não susceptível de aper-
teiçoar-se até alçar-se aos infinitamente pequenos daintelli-
gencia, como as lentes do microscópio devassam as gran-
dezas infinitesimas dos seres orgânicos contidos numa got~
ta d'agua.

Knowledge isnothappiness, diz o poeta jnglez: porque,
alem das impressões sensíveis que nos dão a) percepção do
mundo externo; além dos sentimentos que^ denunciam us
phenomenos da consciência— que lacuna /insondaveí, que
mundos ignorados, abstrusos, impenetráveis existirão, cuja
çomprehensão as nossas faculdades apenas ^uspeitam, e que
não obstante, são um incentivo constante a nossa euríosi-
dade especulativa?

As hypotheses de idéas innatas.de Platão, os umversaes
e nominaes de DunsScotto ou da escolastica,apsychoIogÍa
subtilissima dos anjos ensinada por S. Thonjaz, cs circulos
concentricos do inferno dantesco, as cosmogonias religkh
sas, todas as legendas ou logomachias que deliciaram o es-
pirito humano desde a mais remota antigüidade, e que ain-
da hoje são a pedra de toque das intelligencias cultas e de
eleição, serão o pórtico desse templo luminoso—a verdade —
cujos umbraes jamais transpozemos por carecermos de ani-
mo forte, semelhante aquelle ser atormentado pela duvida,
incapaz de galgar o alto da montanha e cujo retraio Bunyan
estampa no seu Pilgrinfs Progress ? Serão essas visões
de sensibilidade creadora as antecipações de outro estado de
consciência, no qual ser-nos-hão revellados os# mysterios-
que a nossa pobre ignorância trancou com a chave do ouro
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da scieneia ou dá té? Acertará afinal um Colombo a unais-
covered country, do qual no travellér retums. como diz
Hamletem Shatíspeare?

Quem nol-o .^oderá affirmar?!
E o espirito hbmano batido por todos os ventos do ra-

¦ciocínio. transportado nas azas da Chimera ás espheras
crystallinas dos Céus cònstellados, ás regiões serenas da
immoítalidade e do infinito, não cessará de agítar-se, de
pensar, de erguer e ruir systemas philosophicos ou religio-
sos na faina rude e cansadiça de um Syzipho intermino.

Ha algures uma phllosophia, cujo objectivo é relegar o
porque das cousas para os domínios da metaphisica, limi-
tando-se a indagar-lhe os antecedentes próximos ou o como
se suecedem os phenomenos tangiveis. Mas será dado ás
nossas faculdades especulativas, tão sequiosas de alargar,
senão transpor o âmbito estreito das conquistas experimen-
taes, erguer em derredor de si novas muralhas dá China
para drcumscrever-lhe a actividade irrequieta.?

Quero crer que ha, diffundido no espaço e para cada es-
íagio da humanidade, um fluido imperceptível de idéas, que
irradia dos cérebros privilegiados dos Sakia-Muni, dos
Moysés, Sócrates e Platões, dos Christos, S. Paulos e Lu-
thertís, dos Praxisteles, e Miguel Angelos, dos Dantes e
Shakspeares, dos Newtons e Laplaces, dos Bichats e Pas-
teurs e de tantos outros que projectam fugazmente luz viva,
deslumbrante*, na meia sombra em que vive a aura médio-
crítas das intèíligencias communs, para em seguida des-
cer mortiço- as profundezas mentaes do povo ignora.

Que tempo ha mister para completar-se esse cyclo, res-
ponde-nos a historia. :

As conquistas da scieneia vão depressa como os mortos
da lenda germânica; o vapor, a electricidade não gastaram
um século para percorrer e penetrar as ultimas camadas das
sociedades civilisadas. Não assim as4déas moraes; os mais
bellos preceitos, as predicas evangélicas de Christo, quão
longe estaro de ser comprehendidás e de objectivarem-se em
actos da vida ordinária!

£' que as idéas, como a bôa semente, precisam terreno
apropriado, adubado, para produzir, fruetificar.
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Laborar esse solo, preparal-o, mondaí-o, eis a tarefa dos
sonhadores—philosophos, poetas* litteratos — que como osmodestos, e obscuros sócios da — Academia Cearense •-'¦
nutrem a grata esperança de facilitar a adaptação d'aquellas
idéas ao meio em que vivem, ás intelligen cias que os ro-(leiam.

Não permitte a brevidade da vida que a dissipemos emêxtases ou contemplações mysticâs, pois. que laquelle fluido,
invisível como é, infunde-se em todos os cérebros, evoluindo
lenta ou rapidamente na mente de cada um com a força deuma necessidade inadiável.

E esta força revella-se na lucta pela existência, que é amanifestação palpável desse prelio mais intenso, mais sübtü,
mais incarniçado e, que se trava desde o berço entre os prin-cipios tradicionaes, respiraveis com o ar ambiente, eas no-vas formulas do pensamento, correspondentes as transfbr-
mações que se vão operando gradativamente nas leis e cos-
tumes, nas crendices e desfallecimentos do senso commum,'
na ésthesia e comprehensão das cousas, nos deveres edi-
reitos das gerações que despontam, v

Reaes ou ficticias, essas exigências do ser humano re
querem imperiosamente moldes varies e inéditos do pensa-Ééntô.i 3

Gada cyclo mental que se vaij leva comsigopara o se-
pulchro da historia umas tantas verdades, reputadas incon-
troversas, que não mais resurgirão ou que sobrenadando
ao olvido, virão despojadas da sua antiga magestade, dés-
thronàdas, rojar-se aosolio das Canossas da sciencia.

E' assim formado o intellecto humano; illude-se e em-"
bala se eternamente em sonhos de ventura, em visões será-
phicas de luz e verdades, crendo que as idéas de sua época
oü os fundamentos da sua convicção são os únicos estáveis,
are perennius, os únicos admissíveis pelas leis da lógica.

Os derviches dos Contos árabes possuíam talismães
maravilhosos com os quaes encantavam ou quebravam o
encanto dos míseros mortaes, victimas de algum fado o
gênio máu. Quem nos despojará dessa magia egoistica qu.nos faz crer que attingimos ás culminancias da verdade, e a
alvorada de uma revelação sobrenatural? Quem?
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ás ondas da credulidade popular rolarão pela vastidão do
tempo nas praias ignotas do futuro, e cada geração que sur-
gir/nascerá, vivéràT succumbirá, como as coevas, convicta
de que possue jo condão mágico do saber, o melhor das
verdades acerca da existência de alem túmulo e da ineffa-
vel poesia de ilUisões do eterno gozo na immortalidade

Quão poucos pensão como Shelley, o poeta, que
" 
#* * .*

.'„'¦". ."."."'"- ¦¦'.'.'" ,"''-', S •' Vi - ??¦'

«Morre o prazer primeiro, morre a esperança apoz,
Morre tambem o medo. E quando assim da vida,
Todo o interesse finda,—a divida é divida
O pó reclama o pó, morremos tambem nós».

Á Academia não visa derrocar as crenças solidamente
firmadas, nem murchar nas estufas da sciencia ou da fé a
írescura, a graça innocente que essas sublimes iilusoes dão
ás almas simples. Não, porque ella sabe que todas as idades,
todos os corações têm o seu symbolo de amor, o seu credo
intimo. Ella não ignora que são baldadas as tentativas para
precipitar a evolução humana, e que os povos, como os in-
dividuos, estão sugeitos a lei fatal do tempo, ou como bella-
mente diz Longfellow, na sua suggestiva poesia. The old

Tudo passa sobre a terra,
Buscando as plagas sombrias;
Onde as penas e alegrias
Para sempre hão de findar,
Onde mesmo o tempo e a morte
Que tudo o que existe abraçam,
Depois que na terra passam,
Vão seu poder estragar,
Assim no berço e na lousa
Da. vaidosa humanidade
Um echo da eternidade,
Diz e rediz sem cessar,
—Tudo passa - o tempo corre

Corre o tempo —tudo morre !..,
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DISCURSO
do vice-presidente da «Academia Cearense»

Dr. Pedro de Queiroz
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Meus senhores !

_Satura-se o ambiente da magia do bem dizer, dalascina-çao da palavra bonita, que se evola, como o odor suavissi-mo do incenso na vasta nave do templo.
^Os çoloristas da tribuna illuminam o salão, deslumbramao auditório com os fulgores da eloqüência.

I Mas alei do claro obscuro é fonte inexhaurivei nas regiões
k W j Çam- de valor artistico deve em Proporção serbanhado de luz e sombra, cuja combinação dá asensação daíorma^na tela de Rembrandt, que realçava os brilhos de umapelo vigor da outra.

Pois bem eu sou a sombra deste quadro.¦ Para bôa distribuição da luz e da sombra, trago, para lus-tre da festa, a minha palavra sem cor, sem autoridadeAos collegas que me ufanam de uma convivência incita-dora do bom labor, devo esta homenagem.
i-

E o meu segundo sentimento um preito de agradecimen-to aos nossos convidados, que, com o espirito alevantado deexcelsanobreza, vem trazer-nos o cartão de visita da con-sideração social e um augusto presagio, que augmenta a-nossa te pelo progresso, o nosso enthusiasmo pelo futuro da
patna cearense.
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Agora um voto da minha religião litteraria e scientifica
sobre as miras do instituto, que celebra o termo do seu anno
primeiro. •

O presidente da «Academia Cearense* acaba de justificar
a nossa attitude, de memorar o que temos feito, de program-
tna.' o que havemos, de fazer.

Não somos uns inúteis. Não estamos aqui como o enfer-
mo do Evangelho: solus, pauper, nudus! Não.
J/isamos uít)ideal superior a vestir-se de árabes cos es-

teilantes, a moldürar-se dos scintillantes lavores dos pinto-
res italianos.

Corre a era da plenitude industrial.
A industria, como desmesurado titão a emergir dos iun-

dos da terra, domina os horisontes, plethorando o século,
dando-lhe o nome.caracterisando a positividade dezenovista.

F; de notar, porem, senhores, ao lado dos interesses ma-.
teriaes, qüe alastram o solo, n'uma diversidade de artefactos,
n'uma infinidade de invenções, tomam vôo, como águias
altaneiras. èm demanda das eminências os subidos interes-
ses do pensamento.

Hoje, hontem. sempre, desde a mais remota antigüidade.
Nos rnythos lo Egypto o deus do commercio era tambem

o deus da eloqüência, que começou o seu trafico pela in-
venção da lyra. -

«academia Cearense» entra no conflicto da vida, como
uma actividade do nosso meio. Acompanha, de seu canto
obscuro, o itinerário da evolução histórica da humanidade,
estuda o caminhar continuo da civilisação do Egypto para a
Chaldéa, para a Assyria, para as ilhas encantadoras da Gre-
cia,, para a velha capital do Coliseu e do Capitólio, a assom-

.lirosa Roma dos cezares e dos papas, donde espraiou-se
pelos mundos dooccidenteem opulenta florescência; obser-
va o desdobrar ascencional da historia desde o homem con-¦temporaneo do mammout, desde a partida do. Arya do pia-naltò do Pamil até o homem dezenovista arrastado na
torrente do dynamismo das forças, fincando a cada etapa da
caminhada o marco de.uma victoria sobre o mundo que o
envolve. E ratifica a grande lei impulsionadora da desen-
volução do espirito humano.

i v

ííV-Y'- y. ...;..; '¦'-'/ ¦'. , ** . 
'

¦ ¦¦
V

'. V ¦>:¦ '•¦ **' /..;

; '.i...'.'¦¦¦' •$.¦<. ¦-¦? hsíJmfm
¦iêSmM

¦ ' '' 
è

¦ 'X'" V'"-' "¦ -' 
'Yi

V "V 
V' ¦ fu 

"' ¦' '4'ÍS

• \

*•-¦'¦' -!V. '_W'

t'"'"" ¦¦¦ '-V . '¦'¦:[ vVvcí vVívVy"^
. ¦¦' y: y .-•'¦ '¦¦¦

'.•-•'.¦..•'-,... .¦•-¦..-,•¦. ¦.'¦'¦¦,:¦:¦¦;:. ...¦¦ t 
¦,*:-.•*¦.. 

v .:r;/r-y--- r ;^rr-: -.-:_.

' -V ¦ • * Y
u. * * 

"% 
i>. '"

' 

. 

¦ 
¦ 

: 
.;'¦'¦.¦ ¦¦¦¦¦

¦" ...¦.-'

.¦-¦'¦ -¦.¦•' : V-V-YV;

•. 
. 

; 

¦ 

- 
• . .'"t •¦': ""'':¦ ~ '-. 

-¦".¦ \"C":V- ¦'¦,.-¦ ¦"¦¦¦¦¦¦'¦»; - w v "!'';-.:v'Lt,K';-."'i *¦..-•¦*/". "¦*'¦ 
V "¦*¦.;¦. ""'-¦";¦ 

.^--'*':'." . .^*'"'. ^-'^'''V--'. 
'¦-;'¦¦¦.

>¦¦-. v- 
'•¦ 

!':-.i..':'''"';í".:.", ¦'.:¦„¦¦_¦-.^ -; y>:rr ; AH/fV^.^-VV-í-j.i^YVA'1 -*""//V ¦'."•'- '¦•*.' V:- ..¦¦¦ -¦¦',;.''-¦ ¦'¦ - ¦ ¦¦ .--'¦»..; "V'r 
iV,*' • "¦¦- r"- •''' '¦.''•»¦: '

r,,'

; li-ri.Mi ¦

'.¦ 

• 
-

:

' ' W"Í'>.

' ' '-"¦!'{ ' .' .. t .,•' ¦ ;'.'.'. 
' 
V

V\; ^ ".i^i

."' • ¦¦¦ i-'-'C-; -'<^l

mm

1 .Vã:«I1S|

'í

#'



r«iMví-'.": •'¦'¦',' -;: ¦ ¦'¦'.'. ' ' ¦•'.¦.¦..• -'••¦"¦.• •'."'¦-: : '¦'. :'. • -,':""; ."'' ' * '•'v'"- •'-'¦-£'"' '. "'Í-^.'- '"' ¦ ";' ' ¦( ""'.-':

^SSÍ:>«S 
< ., ,. ,

Sw'- fc" '"'

«|tó'^''^''-''fcfc'f *¦*'.- '- ¦>'" '*...''¦:

Ç?fc-".

»!: :¦«..;

y

yy

JÊÊ&
JmT; '
mpy

Ul

bsssss
ÉESk-v fc

j'7^y-y i.-:,~- -
*-$¦¦*•."';).' '¦ ". 

¦ 
,'; 

"'

mm'1-
mW?'A' ' •'

.. ,fcfc"' 

* 
¦

¦ y-yy-i- ".V':.
'¦",.. 

' 
;¦'! 

¦¦¦¦¦'¦',"¦;

^Afc^-^v^yvS-:-''866:- -

Jffefcfcfc;

''' '"'"'" 
. fcK ¦ ¦ -¦ 'l ¦';, ¦;:¦/-¦.-¦-,'¦;»¦ . -.-.,: ¦'¦¦ 

j, I ¦ X.-. , 
-.

•:¦ . ¦" .' . ". '•¦."¦ i': •.¦¦'.'>¦.¦ iv'*rí,:i=..vi..' -r'i? .¦' ...*..' ¦:-.¦: .-,:: r-.A^-i , fc' , . V" 
'.

'\-':-A ' ., v

S

J'"": ii

A lucta—eis o temeroso meio, que nos estringe, como
no contorno dos tentáculos do polvo do Mediterrâneo se es-
preme o pobre nadador, que se descuidara.

Mas é a lucta o elemento de primazia da sociedade, mas é
a lucta o factor do engrandecimento, porque o engrandeci-
mento é a victoria do mais forte e a victoria do mais forte
determina o lugar taxonomico do homem na escala, dos

.¦seres.'' WW: WÊSy*éã. Mk$k M%
D'ahi o principio consolador, que é o segredo de iodas as

conquistas na peleja santa da solidariedade humana, o wys-
terio de todos os triumphos na guerra sagrada do saber e da
licçãõ do mundo. Na grandiosa lucta do homem contra as
forças da natureza/ já Giliat não se deixa esmagar nos
tentáculos da pieuvre.

A «Academia Cearense» lucta para fazer honra a nossa
terra, lucta para ser digna do nosso tempo.

Quem sabe? O fino regato a desusar sereno, sem fragor,
sem catadupas nas faldas da montanha, vae perder-se no
longes, muita vez já iragorando grosso caudas! Do bloco
tosco e mal desbastado o estatuario de gênio arranca palpi-
tantes de vida—os typos da belleza plástica, a Venus de
Milo, o Apollo de Belvedere!

Porque o punhado de obreiros da Academia não poderá
embryonar o valor vindouro de uma legião, a maya de uma
importante instituição scientifica e social?

Quem sabe? Modesta e pequenina, como a nossa, tet
sido a eclosão de muita associação do mundo cüljo, que
mais tarde se tem feito cada uma gloria de sua nação !

Não preciso dizer: nós da Academia estamos de peno pos-
to de combate, que espontaneamente escolhemos. Todos
dè pé! t fc :

It Quereis, senhores, palpar a psyche d este apru m o ?
A Boaventura perguntara um dia Thomaz de Aquino —

«donde lhe vinham o encanto e a uneção de todos os seus
escrlptos». O santo aponta para um crucifixo preso a pare-
de carunchosa de sua cella: «é esta imagem que dieta todas
as minhas palavras.»

O crucifixo não fallava, é de simples intuição, mas a pa-
lavra de Boaventura entranha uma verdade máscula, encar-
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tu sob nova face a^dea profunda que nos encoraja na luc-
tá. Br para nós a confiança na sciencia, a confiança nos
nossos esforços lentos, a confiança, senhores, no patrocínio,
que naturalmente nos trareis. ¦

i: A divisa da íjociedade «forti nihil difficile * e um en-
bierna; como a cruz vermelha de Waldemar na victoria con-
tra os Esthonios.-."." ...

Calmos, altivos, persistentes, olhos fitos na imagem da
pátria, confiança no poder espiritual da sciencia, fervorosa
fé nos primeiros albores do porvir, avolumando a nossa
obra nas escabrosidades do trabalho honesto, como George
Wilson, ihfatigavel nas licções da universidade de Edim-
burgo, não deitaremos a brecha.

Calcamos &s areias do valle, mas alarga-se na frente o
trilho das alturas V,

Não estamos parados. Temos fortaleza. Estamos a ca-
minho!

0
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Forii nihil dificile,

DIVISA DE BEACONSFIELD.

L'exemple est Ia meilleure
des leçons.

CH. RICHET.
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Si a conquista da verdade e da felicidade, ideal4o Fausto
de Goethe, é tambem, como pensa um publicista tudesco, o
ideal da Humanidade, podemos poisar á sombra d'essela-
baro para consultar o itinerário da nossa romagem á gloria,
no alto do qual escrevemos, como o Barão de Feuchtersle-
hm n'um dos mais admiráveis capítulos da Hygiene tfal-

¦vèsías consoladoras palavras — Verdade e Natureza.
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Mas, si taes palavras não dizem precisamente o um so-
mos e o que pretendemos, deixai que eu vos apresenta, ;êm
complemento da brilhante exposição que ouvistes, um dos
quadros mais bellos da historia do espirito humano e que
se nos depara nos Martyres de Chatcaubriand.

Neste esplendido poema, em que o cantor de A tala, in-
yocando a um tempo a musa que inspirara ao poeta de Sor
rento, como ao cego de Albion, e a virgem do"Pindo, enge-
genhosa filha da Grécia, poisada no cimo do Heliconio*
apresenta-nos a luta de duas religiões e descrevendo íi mo-
ral, os sacrifícios e as pompao de dous cultos, faz nos ou-
vir, a mesma distancia, a linguagem do Gênesis e a lingua-
gem da Odysséa, e em que o Júpiter de Homero hombrêa
com o Jehpvah de Milton, n'esse adorável poema o qua
mais nos attrahe, absorve e encanta é, — após ás monta-
nhas que orlam a margem oriental do rio sagrado em tra-
vessia de dois desertos, em que domina o tufão, — a scena
augusta que se passa no seio d'essas rochas negras e cal*
cinadás que fecham por toda parte os horisontes.

Ahi, nofundo das solidões, mal cahe a noite, deparam-se
ao. viajante perdido, que poude transpor os desertos sem se"deixar abrasar pelo vento de fogo do meio uia, cavernas que
são templos, fracamente .Iluminadas por uma. luz que parece
cahir das estrellas e ouvem-se no concavo dás grutas canti-
cos que nos faliam do berço do mundo e que suppomos des-
tinados a atravessarem os séculos e a viverem eternamente
no seio da Natureza. j

Pois bem. Si vos não adoece, para servit-me de uma ex-
pressão de Wieland,a imagem que vos apresento, tão formo-
sa, mas sombria, dir-vos-ei: — nós somos os solitários de
nova Thebaida. animados da paixão da scieneia e penetra-
dos do espirito da crença nova. Aqui, neste grato retiro, ao
abrigo das tempestades que vão lá fora, buscamos interpre-
tar os textos mysteriososda Bibliada Verdade e encaminhar-
nos á montanha, — coruscante de chammas como um novo
Sinay—para interrogar ao futuro !

Senhores ! E' certo e affirmam Lombroso e R. Láschi, na
introducção «4o Crime Politico e as Revoluções», que na
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evolução da historia um século vale um segundo. (l)Mas
não deixa de ser certo, por outro lado, que, como diz P. Alex,
cada século tem um gênio que lhe é proprio e uma grandeza
que é peculiar, cabendo á historia determinar a sua feição
eatactéristica'(2). n

Si assim, é, pode-se assegurar, seguindo ao autor «Du
Droit et du Fositivisme»,que mais tarde, logo que as agi-
tações contemporâneas tiverem serenado, -logo que osacon-
tecimentos—hoje extraordinários, amanhã talvez deslembra-
dos „ tiverem se confundido na noite do passado,—logo
que das nossas guerras e das nossas revoluções, dos nossos
ódios e dos nossos furores não restar senão a lembrança
fugitiva, mostrar-se-á inteira a grandeza d'este século, assig-
nalado, como nenhum outro periodo da historia pelo desen-
volvimento maravilhoso de todas as seiencias.

A completa submissão da nossa epocha ás leis e ás des-
cobertas scientificas ser-nos-á considerada como o melhor
título de gloria, assim como a rebellião ás vontades e as idéas
da Roma de Gregorio 1: tornou-se o titulo de honra do
XVI século.

Sim, meus Senhores, não é preciso prescrutar o futuro
para ter-se o direito de affirmar, que o século XIX permane-
cará largo tempo e será julgado pelos nossos suecessores
como a idade -por excellencia do desenvolvimento scienti-
fico. !

Todos os meios de analyse, fornecidos pela physiologia,
a zoologia, a; chimica, a phisica, a medicina—seiencias
conquistadoras1, invasoras, na expressão de Gh E.cdet/(3.i
—têm sido pontos ao te^iviçu da verdade na investigação
das profundezas mais mysteriosas do espirito humano. (4)
À's noções theologicas e metaphysicas hão suecedido em
fitteratura, na arte (5) em philosophia, na politica, na vida

M«^«-M»l»«i viMMIHMv^i.eit»i- '»'•<««'! .***.•<

•22,. .

(1) Trad. Franc de A. Bouchard. 1892.
(2) Bti Droit et du Positivime, 1876.
(3) VEomme et Vintelligence, 1884.
(4) Taine, La. theorie de Vinfluence du milieu professei á

llÈcóle des heauoo-arts.
(5) P.-Alex. Du Droit et du Poátivisme.
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econômica, em fim, em todas as manifestações da existência
social e individual, as noções scientificas; e a própria Reli-
gião, como si quizesse rendei uma sòlemne homenagem ao
espirito do tempo e ao progresso da cultura humana,"procu-
ra por meio dos seus mais zelosos e mais devotados servi-.
dores harmonisar com as verdades da sciencia os insonda-
veis mysterios dos seus dogmas (6).

Eis porque, Srs. causou no mundo das lettras sorpreza
e assombro iguaes aos que produz o terremoto que se ma-
nifesta em bella manhã de sol—o grito angustiado de Fer-

-dinand Brunetiére—Ia Banqueroute de Ia Science.
Contra a estranha doutrina protestou eloqüentemente a

França, a França dePasteure Berthelot,' reunindo em tor-
no do nome immortal do autor de La Chimic crganüme
fondéesurla Synthese os seus homens de estado mais
eminentes, os sábios mais conceituados, os artistas mais
celebres,os escriptores mais illustres,em fim, o que o próprio
obsequiado chamou «Ia gloire de Ia France et de Ia
ciDilisation. »

A formula «Ia Banqueroute de Ia Science», disse Brisson,
não foi pronunciada ao accaso, n'üma controvérsia pura,
mente scientifica, philosophica ou religiosa; ella foi? antes
de tudo, «un mot d'ordre» politico (7). Foi um dos proces-
sos,—e não o menos perigoso talvez,—de acth:ar essa re-
acção clerical, cujas tentativas se muHípíicani, desde certo
tempo, como uma ameaça terrível á França,

Não me sinto obrigado, Srs., a emittír juiao sobre a juste-
za e procedoriSia desta explicação ; mas, si a recusarmos;
que outra poderá-ser invocada deaníe datr conquistas deste
século, cuja obra scientifica, no dizer de Edmond Perder
tem sido tão collossal ?

Como comprehender e explicar tão dolorosa, e .sombria
afflrmação no momento em que a sciencia, causa dc todos
os progressos realisados pielaraça humana, torna se inven-
civel pela simplicidade e segurança dos seus methodos,
amplia admirável mente os seus domínios e celebra novos

¦'¦".$¦

(6) Reme Scientifique, Abril, 1895.
(7) Berthelot, Bev. Scimtifique, Abril, 1895.
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I brilhantes triumphos ? Mas, Senhores, a nossa gloria, com

lÉÉto oerduravel, não séria completa, si a nossa epocha
tivesse apenas de assignalar-se por uma maior sommadepro-
o-resso na sciencia.de aperfeiçoamento na industria, de poesia
na arte. Muita cousa .ficaria ainda a constituir generosa
aspiração de espiritos fascinados pelo ideal.

A sciencia, diz Bertholot, tem dois podf res; um moral,
outro material; um e outro estendem-se a todo o domínio hu-

mano, na ordem industrial e na ordem social. ;
Na ordem puramente indusirial, ninguém ousara negal-o,

são evidentes e assombrosas as transformações produzidas,
nVste é&ãà pelas applicações da mechanica, da chimicae
da eíectridáde na vida dos povos civilizados.. Mas o^pro-

gresso industrial, devido á sciencia, e o menor fructo do
seu trabalho incessante, para utilisar uma expressão de
Lan^e, Ella reivindica, com incontestável direito, um domi-
nio superior e mais vasto-o do mundo moral e social.
-Moral privada-moral publica, politica e sociologia, nada
ha n'eilas que possa ser arbitrário, que oão deva ser posto
ern conformidade com as regras scientificas, deduzidas da
observação e da inducção, isto é, do conhecimento das leis

que presidem á constituição physiologica e moral do no-
mem. (8) , , . Ak

Mas. embora penetremos no gabinete e no laboratório oo
sábio com o mesmo respeito com que penetramos no templo

postisado oela crença, embora tudo se possa confiar do
methodo scientifico, fonte principal senão única do progresso
morai e material das sociedades, comtudo, o sábio conhe-
cendo os limites da certeza humana e fraqueza de seu pro-
prio espirito, «não ensina nenhum cathecismo, nem se de-
clara jamais o órgãoinfallivel d'um dogma invariável». (9)

? E nisto consiste, precisamente, a grandeza d'este século.
A sciencia investiga, examina; compara analysa, luta, em-
fim, pela verdade; mas não tem cicuta, nem fogueiras, nao
em a
temível

nathemas, nem raios que fulminem. Nada que a faça
• 

..¦¦¦,. /

MaKnMM)««ia«MMM<'W tmtéàmmm
• * 

.

{8't Bertheiot, Rev. Scimtifique, Abril 1895.
(9) . Tobias Earretto. Est. âe Direito, pag. 143
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?nnE esse espirito de tolerância ao lado do espl-lio scie
co, que «despe os phenomenos da roupagem poética que o^
envolve, para nos ftuer viver, como diz Tyndall, no meio de
idéas, na presença das quaes desapparece a phàntazia de
Milton (10) assegura a nossa epocha lugar de honra oa his*
toda e constitue o nosso melhor titulo á admiraç&o e res-
peito dos posteros. ;

Conheceis bem, Senhores, a historia da evolução, graças á
qual a sciencia emancipou o pensamento e o pensamento,
por seu turno, emancipou os povos. Não é preciso mostrar-
vos como a doutrina sacerdotal, reservada unicamente aos
seus iniciados, foi tirada dos templos pelos 'phiJosophos
gregos; como estes, tendo á frente Sócrates ¦ 1 divino So-
crates, foram declarados inimigos dos deuses e da sociedade
e por fim condemnados à morte, por professarem a moral
independente: como veio a reacção e esta tomou a forma de
uma religião mais pura o Christianismo quê se apoderou
das idéas moraes dos sábios e philosophos e-coineçoü 0
applical-as, mas envolvendo as em üm dogmatisnío novo;
como reconstituída a theocracià, esta concorreu, com a íti|
vasão dos barbaros.para pôr em perigo a organisaçlo socit

• • ¦¦• '¦•'. • XM
i - . 'X'mó.&t^iX,*iBMm ,¦'i r í'i,w*^^vwÊ

mmma^BÈ&Mi

•?'"? ' . ¦ Í^MJ #"'

:<. .•...

eo edifício da civilisação ; como, em summa, durante dez sé»
culos todas as tentativas feitas para despertar o espirito
scientiflco foram reprimidas a ferro e fogo até o dia ern que,
com a renascença e a reforma religiosa, começou a resurréi-.
ção moral do mundo.

Pois bem. À' idéa de liberdade da sciencia, resultado de
tantos sacrifícios e revoluções e hoje conquista nossa, devi
vemos associar a idéa de tolerância—vendo na diversidade
das producções do espirito humano em cada século a ver-
dadeira imagem do progresso.

«Estabelecido, como todos sabem, diz Courcelie-SeneuiJ,
que, apezar da diversidade de todos os indivíduos, a razão
lhes é commum, que todos, sem excepção, sãosusceptíveis
de elevar-se ao conhecimento da verdade,è sãò também sus^v
ceptiveis de enganar-se, não ha motivo algum de inter resse

(10) Lastarria, Polit. Positivo pag. 111.
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publico que autorise o emprego dos meios coercitivos de que
q poder dispõe, contra as pessoas que professam opiniões

I contrarias ás dominantes. Desde que o poder espiritual e
commum a todos, sem ser especialmante delegado a quem
quer que seja, sendo cada qual em particular, e todos em

geral juizes das opiniões correntes, podem acceital-as ou
rep llilas Onde são iguaes os direitos de todos, combate
cada qual por si mesmo e não ha margem para aoppres-
são; mas para isso não basta que a igualdade esteja somen-
te nas leis. Cumpre que exista nas idéas e nas crenças, que
o maior numero respeite os direitos da minoria, ainda que
esta se componha apenas de um indivíduo. Cumpre que a
opinião collectiva ponha limites ao espirito de proselytismo
e contenha as tentativas que a pretexto de promover o mte-
resse commum, podessein levantar-se contra a liberdade das

pessoas. Importa deixar a cada indivíduo e a todos a facul-
dade de ensinar tudo, até o erro e o mal, por isso que o erro
nunca é mais facilmente vencido do que quando se mani-
festa livremente, si o mal tivesse por si força superior, nada
impediria que tiiumphasse do bem, por oceasião da immen-
sa desordem, cuja triste t ecordação enche os annaesdahu-
manidade. »

Escreve a propósito Lastarria, eminente diplomata e pu-
blicista chileno : «Deve a sociedade permittir que tudo se
estude, que tudo se ensine, porque essa é uma das condi-
ções de sua existência e de seus progressos; atacar seme-
lhante condição seria atacar um direito primitivo do homem.
Nenhum motivo, nenhum interesse, quer dogmático, quer
moral ou político, pode auctorisat a sociedade a limitar o
que, de sua natureza, não pode ser limitado, oecupado, do-
minado, como a luz, o ar, o calor. Tal é a razão humana,
patrimônio, commum de todos os homens. D'ella podem
fazer amplo uso, sem que o pensamento de cada um seja

• qual fôr a sua direcção, offenda a liberdade de pensar de
outrem ou prejudique á sua actividade. » (11).

A historia da sciencia, diz Castellar. o grande orador deste
século tracta.ido da vida e obras de lord Byron:—a historia

(11) Licç. dePolit. pag. 114,
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da scieneia é uma prolongada serie de echos diversos. Assim
que nasce um genío perguntando, nasce outro respondendo.
Sem a desesperação de Job, não haverieis tido o balsanlo do
Evangelho..Sem as maldições do Prometheu do-Eschylo,
não vos terieis sentado ao banquete de Platão. Sem a diivl-
da dos sophistas, Sócrates não teria podido revelar-nos a
consciência humana. Sem a ironia de Voltare que desgastava
um mundo, os prophetas de outro mundo não teriam subido
coroados de idéas, á tribuna da Assembléa Constituinte para,
confiar ao íuracão e á tempestadade o germen dos direitos
do homem. r ..

Dois factos, Senhores, carecterisam bem as tendências
do espirito humano na nossa epocha. Cousin, que de Vice
e seus imitadores tirou a theoria dos tres estados de civilisa-
ção —hieratico, democrático e moderno,—é aceusado por
Jouffroy < de publicar systemas e d'elles tirar a philosophi|\A.
Sabeis como defende-se o chefe do espirituaüsmo eclectiço ?
Dizendo que «o seu systema representava o moderno espi-
rito de tolerância philosophica. »

Ultimamente na America do Norte celebrava-se a grande
festa industrial de Chicago. Um dia reúnem-se no mesmo
edifício para proclamar üm grande principio, os representai!-
tes-de dezeseis raças e vinte religiões.

I As doutrinas mais antagônicas têm o direito de se fazer
•ouvir no meio do mais respeitoso silencio. A verdade é uma
só; mas todos podem estar de boa fé suppondo possuil-a,
E assim, em face das multidões deslumbradas sagra-se o
novo, estranho, mas fecundo principio.

E' o mais bello exemplo de tolerância que registrará os
annaes dos povos.

Estamos agorá^ Senhores, em presença do grandioso es-
pectaculo da immensa obra philosophica d'esta século.

Surge em primeiro lugar a Escola Catholica.
Na França Joseph de Maistre restaura S. Thomaz, para

basear sua doutrina na coexistência da acção providencial e
do arbitrio humano. Na Allemanha quem tem a palavra é
Fred Schlegel. Deus e a Naturaza eis as duas forças domi-
nantes na historia—proclama o illustre prelector de lena.

Em nome da Escola Germânica Lessing attribue os sue
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cessiVos e grandes aperfeiçoamentos da raça humana a trez
revelações e apresenta uma quarta, que abrirá nova phase
de perfeição: Kant funda o Idealismo subjectivo; Góetke,
ovqâtissimo gênio que nas sciencias naturaes divulgou
occmas verdades, tem o pensamento de desenvolverem-se

fos successos humanos, não circularmente, como já se
opinara, mas em forma de espiral; Fichte apresenta
a theoria do eu e do não eu; Schelling, desenvolvendo o
-pantheismo idéalista,crêa o principio do absoluto ou da iden-
tidade dos contrários; Hegel, combatendo a distincção entre
idéa absoluta e realidade relativa, faz seguir ao panthe-
cismo idealista o pantheismo lógico.

Representante do Espiritualismo eclético é Victcr Cousin,
que se inspira nos philosophos escossezes e depois nos ai-
lemâes. Acceita, como Condorcet, a idéa de perfeiçoamentos
á constituição actual da Humanidade.

Chega a vez das Escolas Positivas, á frente das quaes
está A. Comte, chefe do Positivismo com as derivações
materialistas.

Banir do dominio scientiflco o suprasensivel e o absoluto,
e substituir a idéa de—Deus--pela Humanidade—eis o gran-
de principio do positivismo. A evolução gradual do gênero
humano é o objecto da dynamica social e esta funda-se
na lei dos trez estados—theologico, metaphysico, positivo.
Depois de Comte vêm Littré e Stuart-Milli. Filia-se á escola
Taine, o fundador do Naturalismo, do qual se confessa
discípulo Emile Zola

«No mundo só existem factos e leis, isto é, acontecimen-
tos e suas relaçães,» affirma o autor da Historia da Litte-
ratura Inglesa (12) Surge, por fim, Herbert Spencer, the
great philosopher, na phrase de Darwirt, a maior encarna-
ção da philosophiaevolucionista,nopensarde Grant Allen (13)

Faz applicação á philosophia das idéas de Darwin e funda
o evolmionismo sociológico. E' o philosopho do lncognos-

feivel [14] -
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(Ií) Le Positivisme Anglais* pag. 114.
(13) Sylvio Romero. Introd. aos EH. de Direito, pag. IX.
(li) René Lavollée, La Mor ale dans Vhistoire* C. do Lact, O

grmãz problema histórico*
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Todas essas Escolas acreditam estar na posse da Verdade.

Qual a que tem razão ? Eis o grande poblema.
A luta das idéas neste fim de século, Senhores, appar

aos meus olhos como um profundo e immenso oceano, un-
das que descem e ondas sobem todas refletem as sombras
da noite e os raios do sol, mas não revellam absolutamente
o que demysrerioso existe no interior dos abysmos E com-
tudo o nosso dever é interrogal-as até que possamos entender
a sua linguagem phantastica e extranha.

Dizia Gõethe, escrevendo a Lavater, que se o conduzirei/i
ao templo da Verdade, não quizera sahir d'elle, porem que
muito mais divertido era o direito de andar transviado.

Penso, exactamente o contrario de. que escreve o autor ue
«Iphvgenia, » o giande poeta da Allemanha. Si porventura,
ando transviado, é que não fui ainda conduzido ao templo
da verdade, que se me afigura tão bello. m ;

Mas, Senhores, é tempo de concluir. Peço-vos permissão
para fazel-o dirigindo-me aos meus illustres confrades da

Academia Cearense.
Meus amigos. Sabeis melhor do que eu quaes as xpças

que professamos, e o alvo que procuramos attingir. Iraba-
lhadores da sciencia, nas idéas que defendemos nao deten-
demos nenhum dogma, mas tambem não condemnanios
nenhum culto. ipi"-**

Pois bem, Gombatemo-nos mas respeitamo-nos. p^m
nosso dever. Temos a conquistar um paiz desconhecido.
Guia-nos essa nuvem luminosa que caminha deante de nos,

que vemos com o olhos do espirito eque.se chama o ideal.
Ha um meio seguro de alcançai a. E' marchar incessan-

temente, sempre na direcção do futuro.
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i Preclarissimos Senhores !

Egrégios Acadêmicos! • í.VÍ í..¦
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Sinto-me profundamente emocionado ao tomar a palavra
n'esta conspicua reunião de homems estudiosos.

' E' que n'este momento augusto, que fica porventura o

ürimeiro marco miliario no curto estádio de minha vida de

humildíssimo cultivador de lettras, n'este aufi^to mrai«ito
assalta-me uma idéa formidável, que toda se 

geooese
condensa n'esta interrogação acabrunhante : - Será possi-
vel que da crysalida de um pregador obscuro levante-se um

tribuno vigoroso e forte? Não será antes grande temeridade,
não será louca presumpção da minha parte aventurar-me

por esses dilatados espaços da sciencia, sem ter ainda com-

pletamente acceso o facho da razão, a derramar ton entes de

luz auriflammante, nos profundos abysmos da philosophia
e nas amplidões incom mensuráveis da historia?

E' grande, é extraordinária a distancia que vae do prega-
dor que falia em nome de Deus á uma assembléa de crentes,

para o orador que discute em nome da sciencia perante
uma assembléa de sábios. . a

Por isso a minha palavra esbatida em quasi sete annos
de puipito, não tem, não pôde ter aqui n'esta tribuna ha pou-
colthaborisada pelas fulgurações do talento de provectose
laureados oradores, a mesma tonalidade vibrante e segura de

quando ensina verdades indiscutíveis á luz serena do Evan-

ge\ias 
no meio d'essa anciedade esterilisadora do espirito,

como um relâmpago bipartindo a treva de uma noite pro-
cellosa, vem um raio de confiança alentar-me os desfalleci-
mentos do coração.
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Í*V Discurso proferido em nome VA Verdade, na sessão oom-
mcmorativa do primeiro anniversario da Academia Cearense, pel»
\«ftdeniieo Revd. Padre Valdevino Nogueira.
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Esta confiança tenho-a na vossa generosidade proverbial
que, estou certo, desculpar-me-á com sobrada gentileza o
que houver de extranho ou de arrojado n'este despretenoio-
so discurso

Uma cousa, porém, vos garanto: —-o assumpto, que es-
eolhi, é digno de vossa attenção; merece, incontestavelmen*
te, a vossa benevolência. Taes são as considerações preii*
minares que julguei a propósito fazer, antes de entrar
no desenvolvimento d'esta magnífica these histórico—phi •
losophlca: — A cruz é o luminar por excellenpia glorioso
da verdadeira historia da humanidade.

Senhores !

Naeschola truculenta dos sábios modernos, d'essessa~
bios de meia sciencia que têm por principio básico de suas
convicções negar a acção providencial de Deus no governo
do mundo universo e votar gratuitamente ao Christianismo
um odio de inimigos irreconciliaveis, é pensar commum que
o crente não pode ser phiíosopho, porque o espirito que se
curva á intransigência do dogma renega a liberdade da
razão.

Para elles—fé e sciencia, crer e raciocinar—são termos que
sé excluem, são idéas oppostas que eternamente se comba-
tem na impossibilidade absoluta de se unirem. E, pois,
acham exquisito, acham deveras impossível que o homem
de fé comprehenda o legitimo papel da philosophia na crite-
riosa apreciação da historia do genero humano.

Sob a penna clamorosamente injusta desses sábios, ado-
radôres fanáticos da cega divindade do preconceito, o CV
tholicismo fica reduzido a um montão de ruínas, informes,
sem mais ceitil de credito na consciência dos povos illumiíia-
dos pelos clarões vivíssimos do saber moderno; a cruz tor-
na-se o lugubre phantasma de um passado de barbaria,
projectando sobre as gerações presentes as sombras espes»
sas da suprema ignorância antiga e ameaçando de morte as
formosas conquistas da razão emancipada; e a historia,
esse monumento soberbo e eloqüentíssimo da marcha pro-
gressiva da humanidade atravéz das vicissitudes dos tempos
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è das tempestades dos séculos, a historia, na phrase in-
cisiva de um publicista francez-. (1) ttansmuda-se n'uma
vasta conspiração contra a verdade religiosa.

Perfeitamente! Uma conspiração contra a verdade reli"
giosa é o que é a historia da humanidade sob o ponto de
vista preconceitual do materialismo philosophante.

Conspiração atroz que chega a frisar na suprema loucura
de celebrar com enthusiasmo e com delírio o torpe despotis-
mo dos tempos nefastos da civilisação pagan, só para re-
baixar e desprestigiar as épicas grandezas da idade áurea da
civilisação evangélica.

E com effeito, para os inimigos declarados da verdade
religiosa, ha um encanto mysterioso,irrevelavel, na extranha
liberdade dos antigos povos, que costumavam fazer do ta-
gante dilaceradôr de carnes vivas o estimulo soberano do
trabalho para os milhões de escravos desgraçados.

As leis d'essas nacionalidades extinctas, mas sempre
exemplares, leis despoti.cas, sanguinárias, cruéis, muitas
vezes em verdadeiro conflicto com a natureza, levam ds
ianipas ao sublimissimo código fundamental da sociedade
universal que Jehovah dictou a Moysés no cume dd Sinai,
á luz esfuziante dos relâmpagos e ao estrondear magestoso
do trovão. .

* Os grandes sophistas d'essa antigüidade encantadora so-
brep(5em-se aos legítimos philosophos do Catholicismo re-
pellido.

Sócrates, um espirito trabalhado" de duvidas cruciantes,
é defrontado com Jesus Christo- Deus de Deus, figura da
substancia do Eterno; e Platão é hombreado com S. Agos-
unho, umas das cerebrações mais vigorosas e mais bem

uilibradas de quantas registra a historia do saber huma-
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no, com S. Agostinho—ò cultor inexcedivel da divina cari-
dade, o doutrinador excelso de cousas magnificas!

Senhores! Não achaes descompassadamente absurdo
este modo de apreciar os destinados da humanidade na sua
trajectoria vicissitudinal através dos séculos, desde as plagas
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edênicas, onde se lhe enfloraram os lábios ao primeiro sorri-
sò dè amor e onde se lhe entumeceram os olhos na primeira
lagrima de infortúnio, até aos seus soffrimentos e as desço-
bertas scientificas attestam ao mesmo a magnitude do seu
jprogresso e a virilidade do seu espirito ?

De minha parte, confesso-vos, é esta a minha convicção
e convicção inabalável que ar rija-se de mais a mais quando.
reflicto que, para chegarem a tal ponto de flagrante insub-
missão aos preceitos da philosophia da historia, sendo
preciso aos desafectos da verdade religiosa amordaçar
os quatrocentos mil desgraçados que se estorciam, cheios
de angustia e de dôr, nos ferros dos vinte mil cidadãos
de Athenas, amordaçaram os pobres infelizes, e a Grécia,
onde os moços apprendiam a manejar as armas, assi?si-
nando os escravos nas selvas, a Grécia foi proclama-
da—a terra clássica da liberdade ; sendo-lhes preciso apo-
theosár as leis iniquas deLycurgo, a despeito do infantici
dio e do roubo, que ellas ordenavam e permittiam; apotheo
saram essas leis, porque assi-m vingaram desmoralisar ai
divinas leis do Evangelho, destruindo-lhes por completo a
soberana influencia regeneradora no espirito da juventude
estudiosa: sendo-lhes preciso abafar os gritos da plebe ro-
mana tyranisada pelas ambições insaciáveis do patriciato:
abafaram esses gritos de superrima indignação, de dôr im-
mensa, e Roma, onde os devedores inrolvaveis perdiam a
librerdade e a vida, Roma foi chamada—a pátria do direito e
da justiça ;emfim,sendo lhes preciso apologisar com calor a
estúpida impiedade de Bruto presidindo ao.supplicio de seus
filhos, o arrojo condemnavel de Clelia violando a palavra
jurada para safar-se das mãos do inimigo que a retinha em
penhor, o crime audacioso de Mucio Scevola, o chefe enthu-
siasta dos trezentos jovens romanos conluiados para assas-
sinarem Porsena, a sobriedade de Fabricio, o heroísmo fios j
Decios, a dedicação de um Regulo, a pureza problemática
das Vestaes: tudo isto apologisaram para amesquinhar a
gloria das nacionalidades christans, tiido isto engrandece-
ram para deslustrar as virtudes incomparaveis, as soberbis-
simas virtudes com que o Catholicismo desbravou e poli-
mentou as sociedades humanas, tudo isto glorificaram para
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remover e apagar ajuz esplandescente que a Providencia de
Deus accendeu nas alturas vertiginosas da historia.

Mas Senhores, quem não vê que a historia escripta e de-
turpada d'esi.a forma é um formidando enigma indecifrável,
um verdadeiro labyrintho de Creta, onde a razão jamais po-
dera guiar-se sem o novello do fio providencial ?

Pois, é lá possivel comprehender a lógica dos acontecl-
mentos humanos, explicar o florescimento e a decadência
das nações, descobrir as 'causas geradoras dos terríveis ca-
taclismas soóiaes que hão transmudado a face dírtêrra.acom-
panhar a marcha dos povos nas gloriosas sendas do pro-
gresso, conhecer a força mysteriosa que im pelle os grandes
gênios a fazerem prodígios inauditos, quer conquistando
novos reinos, quer discobrindo novos mundos, quer al-
candorando-se aos paramos constellados da sciencia nas
asas rutilantes do pensamento: é lá possivel nada de tudo
isto, sem se admittir a acção providencial de Deus nos
complexos destinos da conectividade humana ?

Senhores ! Suecede com a historia do nosso planeta o

que precisamente suecede com o planeta mesmo: se quizer-
mos abraçar de uma olhada esplendidos horizontes dilatadis-
simos. nos é preciso subir aos pincaros altíssimos das altis-
símas montanhas; tambem para abraçarmos de um só lance
de vista os soberbos horizontes infinitos da historia do ge-
nero humano, precisamos grimpar aos braços da Cruz, onde
Deus feito Homem consummou o máximo dos sacrifícios—
o sacrifício da vida, para entregar ao homem a sua carta de
liberdade, para dar ao homem a força heróica da virtude,
para restituir ao homem os sagrados foros da razão.

BV de lá, Senhores, é das culminancias estrellejantes da
Cruz, que podemos vêr e admirar a humanidade em suas
vicissitudes tremendas e em suas luetas pavorosas, seguin-
do sempre a trilha que a Providencia lhe traça no oceano
tempestuoso dos séculos.

E' da Cruz, Senhores ; porque a Cruz é o candelabro gi-
ganteo, infinitamente radioso, que Deus accendeu no cume
cio Calvário para illuminar as amplidões incommensuraveis

1 historia.
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Assim illuminada pelos reflexos aurifulgentissimos da
Cruz, a historia domina todas as sciencias, traçando ao
espirito humano, sequioso de saber, a orbita verdadeira da
sua immensa actividade.

Assim orientada pela philosophia christan, ella traça com
segurança admirável a origem providencial das sociedades
e demonstra soberbamente bem as phases gloriosas da
existência dos povos sob a acção indeclinável de Deus.
Não ha espectaculo mais grandioso, mais solemnement
impressionador para o homem de fé, que o da perennacção de Deus sobre a humanidade, affirma um grande
pensador christão. (2) Tomar a raça humana no momento
histórico em que ella, apenas sahida das mãos do Creador,
lança-se, sob a direcção d'Elle, pela vasta superfície do
globo e constitue diversas sociedades florescentes; seguir
essas grandes familias em seu êxodo, em suas transformações
e em suas vicissitudes e em suas luctas cruentas; assistir á
vida tormentosa dos Estados em seu nascedouro, em seu de-
senvolvimentoeemsuaruina; estudar os altíssimos desígnios
de Deus na formação dos impérios e a sublimada misssao
dos impérios no pensamento de Deus; contar os passos das
gerações pelos séculos a dentro, e verifi car, no apogeu e na
decadência dos povos,a recompensa da virtude e o castigodos
vícios; eis, Senhores, o papel da historia segundo o espirito
do Christianismo; eis o escopo da philosophia da histofja
conforme os ensinamentos da Cruz.

Podeis dizer-me, com um sorriso irônico de sobeja in-
credulidade, que a Cruz representa o dogma, não pode re-
presentar a philosophia; é um symbolo de fé, não pode ser
um symbolo de luz. Mas, eu vos affirmo, com toda a since-
ridade das minhas profundas convicções, que a Cruz, re*
presentando o dogma, symbolisando a fé/por isso mesmo
representa a suprema razão, representa a suprema virtud%
representa a suprema liberdade.

E é esta triada de cousas santas que engendra as ma-
gaificencias da historia e realisa a felicidade dos povos.

Tirae a Cruz do scenatio do mundo e tudo volverá as

(2) Léroi Phil. dahist.Cath.
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priscas eras de torpezas, de escravidão e duvidas. Então
faleis de novo as peccadoras publicas figurando nos deli-
rios triumphaes dos gloriosos cabos de guerra, emquanto
as venerandas mães de familia jazem desconhecidas na
obscuridade do lar; vereis donzellas formosas entregando
em honra de Venus ao primeiro estrangeiro que passa as
primissas. de sua virgindade, emquanto os jovens prometti-
dos, na fria tranquillidade da indifferença, formam os dou-
rados castellos da futura felicidade conjulgal; vereis um
Catão, o typo mais perfeito na virtude antiga, ceder a mãe
dé seus filhos ás torpes nxigencias de nm Hortencio; vereis
uma enorme multidão de escravos reduzidos á ínfima con-
dição de— cousas—, suando e tresuando sangue sob as
íagantadas do liberto feroz, emquanto os senhores, sensuaes
e cruéis, banqueteam-se em orgias formidandas ou tripu-
diam no Circo sobre as carnes palpitantes de milhões de in-
felizes sacrificados aos seus instinctos brutaes ; vereis Aris-
loteies, o lauteado gênio da antigüidade philosophica, du-
vi dando atrozmente se existe alma no frágil corpo da
mulher; vereis...

Mas, basta, Senhores! Não continuemos o inventario da
antigüidade, que é superrimamente desolado o quadro das
misérias antigas. Volvamo-nos para a Cruz, e demos graças
a Deus que, nos restituindo a soberania da razão, a sobera-
nui da virtude e a soberania da liberdade, transformou a
historia do gênero hnmano em monumento soberbo das ma-
gnificencias eternas do Christianismo.
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Senhores! Já é tempo de concluir. O assumpto, largo em
extremo, demandava mais dilatadas considerações e um
.talento mais tamiliarisado com os luminosos segredos da
philosophia e da historia; mas é preciso não abusar da
vossa benevolência, nem do espirito liberrimo e tolerantissi-?
mo da «Academia Cearense», que teve a descompasada
gentileza de acolher-me em seu seio, a mim, que ainda não
tenho a neve dos annos testemunhando o vigoroso inverno
de uma vida passada na meditação e no estudo.  •
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Concluamos pois. Antes, porém, deixae que vos diga ;¦'.'¦>¦• :-y.y
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isto:—O homem que estuda não deve ter preconceitos,
E é este o pensamento da «Academia Cearense».

Descobrir a verdade,—eis a orbita fulgurante em que de-
vem gravitar todos os esforços de sua prodigiosa mentalida-
de. Pois bem, estudae o Christianismo nas suas relações
com o progresso universal; estudae á acção providencial
de Deus sobre a humanidade; estudae sem preconceito de
casta alguma, que o vosso espirito, absorto nas harmonias
sublimes da actividade humana e divina Providencia na
historia, o vosso espirito acabará confessando n'uma ale-
gria infinita de quem resolve o máximo dos problemas-o
problema de florescimento e da decadência dos povos :~A
Cruz, representando a razão, a virtude e a liberdade, recon-
quistadas e consagradas pelo Sangue regenerador de Nosso
Senhor Jesus Christo, a Cruz é o luminar por excellencia
glorioso da verdadeira historia da humanidade.
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A Commissão de litteratura e artes da «Academia Cea-
rense» a quem foi presente o manuscripto America, com

que se apresenta o Sr. Álvaro Martins candidato a vaga a

preencher na mesma sociedade, vem em desempenho de
seu dever adduzir as considerações que lhe occorreram
após reflectida leitura do livro.

' America é o arcabouço de futuro livro — de contornos
determinados, já de feição accentuada. E' a synthese pro-
missora de livro não limado, eivado ainda de senões, a
modificar-se no modo de dizer, mas a permanecer no hnea-
mento dado. Promette o auctor. .

I Dominado pela concepção, arrastado—como em torrente
impetuosa, deixa-se levar em sua laboração psychica, esque-
cendo aqui, acolá, a plástica. Denotando pressa na execu-
ção, o facto enclausura-o dentro de seus altos muros e elle
vae sua rota—negligenciando a forma-talvez por acceitar
o inacceitavel conselho,de Pelletan—recommendando «a

divina .sciencia da negligencia porque só ella é metade da
arte».
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E'ò ideal tupy—coando-se atravez daesthesiade poeta
um fragmento da tradicção americana, espanejando-se aò
calor de uma organisação litteraria que tenta adivinhar a
psychologia do nosso antepassado caboclo.

Respira-se do livro o exquisito perfume das mysteriosas
florestas da terra dos Andes e do Amazonas.

Idealisa o poeta o que dada phase da evolução americana
tem de característico — erguendo-se do livro expressiva,
fresca, palpitante como as carnes quentes de animal recém-
morto.

O homem americano do periodo estudado, a vida histori-
ca da tribu reproduzem-se — atravéz do temperamento
do artista, nítido—como no vidro polido do espelho se re-
flecte a imagem do objecto fronteiro, repetem-se com os seus
usos e costumes grosseiros,grosseiros sentimentos, desforras
sanguinárias, paixões lascivas, no seu viver de homem ain-
da animalisado, escondido, lá, longe, muito longe, como o
thesouro da poesia escandinava guardado por dragão me-
donho no fundo do rio,

Canta o America os clarões da madrugada da civilisa-
ção americana.

O poder de evocação do artista nos transporta ao tempo
das scenas pintadas. Álvaro Martins possue o privilegio de
nos communicar a sua emocção. Tem paginas que nos dão a
sensação da forma e da cor—como o fazem as artes plasti-
cas. Sente e faz sentir. Inspira-o & mens divinior do
poeta latino.

Absorvido na benedictina leitura das carunchosas c
nicas que dão relevo a maneira de viver dos que se foram,
apoderaram-se da alma sensível do artista os arcanos d'es-
sas eras recuadas e o poeta abre ás asas á phantasía com as
caricias de amoroso bem-querer.

¦':"''' ... " ¦ ¦ ¦ " ".--¦' ¦ ¦'' ,; ' ¦ : ¦ ,'.'! , .¦•'¦•.'¦ vv . '.'¦¦• ¦ ¦.'¦..¦¦ •?

Quando descreve o poeta o infinito das florestas, aenor-
mldade dos rios, o luxo da vegetação, os despenhadeiros—
que se perdem no fundo da terra, as aromas sylvestres, as
cores deslumbrantes da natureza americana—tem soberbas
metaphoraSv lembra de longe paginas dos velhos poemas
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sranscriptos illuminando a índia encantada do encantado
vVichn&u""},

E a propósito de epopéas—pode perguntar a commissão:
seria intuito do artista tactear um trecho a intercalar na poe-
sia collectiva,na poesia da synthese histórica, na grande epo-
péa cyclica da humanidade—que constitue o objectivo de
summidadea do pensamento contemporâneo? Quereria estu-
dar o problema da alliança da poesia e da philosophia da
sciencia que constitue a tendência da arte moderna ?

Seria bém lembrado—porque—se lhe falta largo cultivo
scientiflco—sobra-lhe talento que -multiplicado por um es-
forço e pelo tempo daria o desejado intento.

Seria bem lembrado—porque a poesia cyclica da humav
nidade é no actual momento histórico questão absorvente de
boníssimas intelligencias debruçadas á beira da estrada as-
cencional do homem acompanhando com interesse vivo e
crescente todas as ondulações do caminho percorrido—do
cimo das montanhas ás funduras dos valles - desde os hor-
rores da prehistoria ás culminancias do XIX século.

Mas não deveria tel-o feito - moldando-a pela litteratura
de La Legende des Siècles de V. Hugo, da trilogia de
Quinet, das Miragens Seculares de Th. Braga?

; O America é, de facto, um poema, como o Akasverus*.
como a Bible de 1'Humanité de Michelet, como o Ira-
wma, mas não se ajusta ao presumido intuito da poesia
Cyclica, parece á Commissão.

j Ha contudo na sua prosa poética a magia de uma lingua"
gem simples e pictoresca, a effusão, a espontaneidade de
mn espirito elevado.
|| Tém trechos deliciosos: o apólogo da «semente da noite»
contado por Areguipa—Rama na maloca de Morizaba é
tima pagina para dar renome. .0 incêndio da occara na
lücta com Sinimbú-o chefe das Caraibas recorda o pavoroso
logo no acampamento europeu, inspirado por Cepé a Co-
iambo—o heróe do «Uruguay» do nosso épico Bazilio da

Cama.
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E' livro pensado, tem merecimento real - satisfaz o nosso

preceito estatutal.

Sala das Cornmissões da Academia. Cearense na Fortale-
za, 18 de janeiro de 1897.
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Pedro de Quekoz, relator.

Álvaro Gurgel de Alencar.

Raymundo dé Farias Britto. ,
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O livro 'PRISMAS de J.

Rodrigues de Carvalho.

»í.W*

Hi:;:-- § S
...'.;.¦• '

; A Commissão de litteratura e artes da «Academia Cea
^ense»—-em o cumprimento de dever—vem gostosamente
dar opinião sobre os Prismas—livro com que o Sr. Rodri-
&ues de Carvalho se .apresenta candidato á vaga na mesma
sociedade. .

João Pedro Ribeiro, fallando da livraria de um negocian-
tie portuguez do XIV século, notava que se alliançam bem
clommercio e lettras.
I E' o caso. O Sr. Rodrigues de Carvalho devota-se todo
âteiro ás lettras. As suas horas úteis—o tempo para o
l|ão—são a ellas consagradas—é o trabalho do officio, a
ellas são tambem destinadas as horas do lazer—é 0 trabalho
da diversão. Absorvem-no as lettras de cambio e as bellas
lettras. Ao labor mercantil allia as locubrações litterarias.
!j Ed. Quinet, o sublime pantheista do «Ahasverus» come-
Çando o estudo da sciencia de Euclides—confessava ao
professor—que os algarismos estancavam a imaginação.
$ o mestre demonstrava-lhe cabalmente, de modo a con-
Vencel-o, a fazel-o amar a sciencia em aprendisado—que as
mathematicas têèm a sua imaginação ampla, desmesurada
8|fc>ft|ds para resolver uma equação—que citou, care-
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cia de uma imaginação tão espontânea—como para compor
uma ode de Pindaro. E Quinet apaixona-se do novo estude*,
arrebata-se e se persuade dono do talisman—que abre às
portas de todos os mysterios. As mathematicas lhe deram.
«o gosto da luz».

Rodrigues de Carvalho—ao enveredar-se na difficil teia
da vida, escravisado aos «diversos a diversos», emmara-
nhado nas cifras do «Caixa» —não sente a imaginação es-
vaecer-se, pelo contrario ou por isto mesmo—tem-na apri-
morado pela regra, disciplinado pela correcção.

A commissão leu cuidadosamente os Prismas e opina
que são prismados de elevação de idéas, de poesia sadia.,
do pathos—que faz o poeta.

«O poeta (E. Veron, «L'Esthetique», p. 382, ed. de 1878)
só é verdadeiramente poeta aos nossos olhos—se á facul-
dade de sentir e commover-se ajunta o talento de nos com-
municar a sua própria emoção.»

Rodrigues de Carvalho não é um metriflcador sem voea~
ção, um escrevedor de prosa do meio da linha, não, é dota-
do de fina esthesia, tem o mysterioso dom de nos transmittir
viva, nitida a sua emoção, tem o genus irritabile com que
o velho de Tibur caracterisava o melindre, a delicadeza, a
extrema susceptibidade dos poetas.

Não fará a commissão uma travessia pelos em edado
domínios da arte. Não. Dirá de leve sobre o artista—se
fazer-lhe a psy chologia e sobre o livro sujeito a exame— qü
é mesmo uma auto-psychologia.

Rodrigues de Carvalho não tem partido em poesia, a pai-
xão sacode-o e o poeta não se subordina, burila o verso com
a eloqüência do sentimento, com os arrastamentos da in-
spiração, com lyrismo do coração, sem preoecupação d
escola, livremente, espontaneamente, naturalmente, apenas
patenteando leitura de seus autores predilectes.

A sua poesia imaginosa, vasada em plástica regular, em
rythmo sonoro—deixa impressão agradável.

/ Geethe com a serenidade de um philosopho grego, com a
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DA ACADEMIA CEARENSE

yiíla pautada do methodico Kant—tinha entretanto ou por
istjp mesmo entranhada admiração por Byron, o mais vehe-
mente dos poetas, devorado dé paixões violentas, agitado
íjtéjfragorosas tempestades. A

Rodrigues de Carvalho—trepado no seu mocho, debru-
o sphre a carteira a escrever o «Caixa» do Banco do

irá—socegado como um espirito bem equilibrado, calmo
|ómo uma consciência sem transgressões, revela intimo
fffecto pelo impeccavel poeta do <<Childe-Harold,que deu-lhe
I paixão pela Itália tao poeticamente cantada em seus Pm-
fous—qüe -em fino crystal decompõem os raios de seu
^spirito—em plena floração poética. Tem mais elos de
prisão. Ainda dá a conhecer assídua leitura do grande
poeta—a grande paixão pelo que é nobre e elevado, o pouco

preço aos grandes nadas da vida Inspirações recebidas
os poemas formosos do formoso lord. A sensação pre-

dominante do livro é a da tristeza, da desillusão, da dôr-
qjie domina a obra im mortal de Byron. O seu poetar se
aj>proxima um pouco do de Soares de Passos, o inspirado
pjoeta das tristezas.
a] A sua idealisação, porém, só tem uma mira -^-servir aos
interesses da arte. Não arma a effeito. Vae poetisando o
ç|ue encontra em seu caminho—como de Goethe dizia Merck.

I Tem versos breves e conceituosos—como os de Bartrina
;!-o extraordinário miniaturista hespanhol. Escreve bonitas
ielegias O seu idyllio — < Mãi» — é encantador, como
\ As Mais » do mestre quinheíitista Antonio Ferreira.

I Os seus «Salgueiros» (3a parte do livro) onde ha bôa
poesia, lembra o formoso e cohhecido «Baile das Múmias»
4e Carlos Ferreira.

A sua poesia intima, a sua poesia do lar é captivante e
sentida, singela e commovida. Os versos a sua Mãe, Yseu
filho, a sua filha morta, brotam espontâneos da alma do
poeta.

f Pelo que fica exarado conclue a commissão—que os
Prismas do Sr. Rodrigues de Carvalho preenchem as
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Sala das commissões da «Academia Cearense», Fortale-
za, 18 de janeiro de 1897. (*)
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Pedro de Queiroz, relator.

Álvaro de Alencar.

Raymundo de Farias Brito .
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D Este parecer e o -anterior foram ílidos era duas sessOes Ha
Academia, sendo eleito o candidato Rodrigues de Carvalho, 0m
vw-se-á de uma das actas neste volume*
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de apresentação do Acadêmico Sr. J.
Rodrigues de Carvalho

Senhor Presidente! "

Meus Senhores!

.... '..¦'" 77 * ¦

ôomo Milton cego, tenho algumas vezes tentado cantar
o sol que não vejo, disse o grande pensador dos Mi-
seraveis.i*)

Mu não tenho, Sr. Presidente, buscado cantar—o sol
conjo Milton; adorando os phenomenos da luz desde a re-
fracção polychroma observada através das arestas de um
diamante até o incêndio cyclopico da tarde, da ardentia da
va^a ao espirito rubro do vulcão; vendo desde o calix de
uhfá flor, que ameaça abrir-se pela acção benéfica e cari-
ciajite da luz matutina até as planicies dos sertões do norte,
qut,se ennegrecem pela acção comburejite dos raios sola-
res| eu, Sr. Presidente, dizia, não busco cantar o Sol como
o divino cantor do Paraíso Perdido, canto-o simplesmente
como um cego vulgar. . .
Uo.domínio da botânica, ou antes, na inconsciencia
muda das florestas, um exemplo, meus Senhores, existe de
amor, tão profundamente philosophico, que, esquecendo
ç

¦ l '-.;...'- Sí3

í >

^

a) Victor Hugo-Litteratare et philosophie.
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todos os ptijipiitps p^tronymicos de Iodas as religioei,
balsamo de todos os affagos, a sombra de todos os palipo
o silencio carinhoso de todos os symbolos, a penumb|iaà
todos os mantos, eu deixo as lições salutares dos ritos^ pari
invocar tão somente o exemplo na piedade fraterna^ gue |
cedro frohdos floresta apregoa quando, sob os áalho
sussurrantes cariciosamente espalmados^ em^^^^
màtefno, abriga a planta humilde que feneceria sem alq^eit
gênio protector das mattas Sjeçulares. )

Eu me refiro ás arvores protectoras ^
Vejo, effectivamente, que para certo gênero de plantas

arrimo é tudo, desde a sombra qué ajudou-á na viáa em
bryonaria até a capa frondente, que n^iímá linguagem mudí
mas expressiva, incutiu confiança e estimulo á humilde
companheira, agora vicejante, rebentam em flores, com
em protesto de gratidão.

Ninguém, senão um produeto máu do acaso, encaminlaar
seus passos sem o cunho de um exemplo; desenvolverá $
faculdades emotivas sem o ensinamento da vida extèríq
ou sem a luz da experiência. Para todos os tirocinios
mister p encadeiamento de uma vida sabiamente vivida.
70 cabello bjran<?o será sempre a Biblia para asie^roim
ces dotnoço.' : ll|||íi|;|^

E só ppr essa intuição natural das almas bemrfezeáàs <t
^ueillustrados membros da -«Academia Cearense, poderia
lescoUier o meu humlide nome para membro desta casas; f

Foi o jexeinplo do r^
convidar a plantinha hiiniüde ás exhutxerancias da vereÍJ%
ao perfume da selva, ás sympathias dos ninhps, ás prvalhã»
áftslriantes das imagens.

Pobre plan|a rastejanite, o que serias s^rn,a confipfl
,^ue te inspira a seiva balsamica desses robles $a *sçie|i#
#4as lettras?! .7

Desvanecido pela honra, embora irçmeregidft,,$$> a|^iq
4o pallio estreüejante que tecestes sobre ypsiiSi caívíÇ^
i@pm as lições da sabedoria, a admiral-o siuiplesm^ite p|ef"
M empeão do íroglpdyta q^e deseprtina_?e o cf|i p#iP«
meira vez; tendo francos os vossos &4mm^&$[$
de vossas palavras, o attritp b^ijelcp dê yps|a goj^iv^"
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ipoiô de vossa solidariedade, assento-me nesta cadeira
fliító dé âcanhamento e responsabilidades.

^canhamento por não poder fazer mover,ao menos,a con-
chá descida cora a perda de seu primeiro dono; e respon-
sáÉtidádê, em face da grande responsabilidade d'aquelles que
tôl hôírrafáiti cora a sua confiança, escolhendo o meu nome.

Mâ^ p^rodían^ ó profundo auetor das «Legendas dos
eàfôs.» éu continuarei a cantar o sol, que não vejo no

firmaniento de minhas acanhadas concepções, mas, de hoje
áváhte^ nos vossos exemplos. ^ «

<J)ui_í ô destino que o mais humilde dos successores viesse^
ao"oeòuj)ar esta cadeira, rememorar a vida do Dr. José
CMòsl da Cóstâ Ribeiro Júnior, vida entrelaçada de virtudes
e éíísinaraentos, no lar e na sociedade, na politica ou na
infifjrensâ, órtde étri mudez symbolica de' inscrlpcão tumular,
vêr-se-iha sempre alguma cousa saudosamente triste todas
ás vezes que invocarmos sua memofia.

Pezáda tarefa a de fazer o histórico de um morto illustre;
tanto mais quando nos fallece competência, e no vácuo
deixado ainda não téerrt enchugado todas as lagrimas. De
cada canto onde buscamos esmerilhar um acontecimento
rhárèjá uma gotta d'agua; seus actos, sua vida, sua abne-
gação, todo o sulco, em fim, de sua passagem pela estrada
dá yiaa está ainda ensopado d^ pranto, como via—dolorosa
por onde vai chorando inconsolavel uma viuva desolada
eorti um cortejo de anginhos enlutados.

Más, deixemos o trecho mais penoso de nossa viagem,
aqui onde a voragem de dous abysmos—a vida e a morte—
cdnfü!ndem-se n'um amplexo de mysterios, e o vento canta
fundei e dorido o terno miserere das folhas dos cyprestes.

Átoorte é a cauza de toda a philosophia; mas, tratando-
se dal morte, embora gênios como Schopenhauer, no súbli-
me désvario de sua intelligencia, proclamem a indestruetibi-
Htíáílèdo homem edas cousas, eu penso que sobre o envo-
lucro frio de uma vida extincta deve-se escrever a mysterk
osa plirase de Shakspeare,como a legendado incognoscivel:
o ««isto é silencio...» (*)

M)W *•**•*
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Em sessão desta Academia o erudito e invejável tribuno
Dr. Justiniano de Serpa, membro desta c^a^c^
facilidade da palavra aprimorada que lhe é peculiar, teve
oceasifjk) deporei^
tre morto á que me tenho referido, e fel-o com tanta vanta«
gem que tentar eu enaltecer o nome de José Carlos Junior
ainda mesmo com a admiração religiosa que me inspira
seria pretender erigir em barro um vulto já rememorado na
eternidade do mármore. ., r'

Em obediência^ pois, tão somente aos Estatutos desta
respeitável associação é que arrojo-me a oçcüpar esta tri-
bunâ; e em traços ligeiros tratarei da vida litteraria do
acadêmico a que venho sueceder; da vida litteraria, disse eu,
pois quanto a particular fica julgada com o seguinte* conceí-
to em que parodio a Plinio, o moço, oecupando-se de um
seu contemporâneo illustre,

« Só tinha um defeito, não ter defeito. »
José Carlos Junior não tinha vôos de gênio, mas intelli-

gencia bem orientada, aluada ao influxo do bom-sens^ ; do-
tado desse conjunto rarissimo que dáespirito équilibrad f a um
homem délettras, dessa razão calma e reflectida de qúenão
gozão os homens de gênio, e que faz o magistrado integro,*
ò pedagogo erudito, o critico imparcial, o jornalista critério-
so, o litterato dè gabinete, em fim, o pranteado homèjjn de
lettras tinha a riqueza mental de uma intelligencia fecunda e
modesta, E a característica de José Carlos Junior pa; o
bom-sehso, a moderação e a modéstia em todas as mani-
festaçoes de sua vida; i

-Tive a satisfação de ser seu conterrâneo,epossoaffirmar |
que elle nunca passou por essa quadra de intantilidade, dos.
primeiros passos, a julgar pela circtimspecção com que
pautava os seus actos. ,J

Preparatoriano na Parahyba do Norte, nossa terra natal,
elle atravessou o seu primeiro ensino coberto dos laureis es-
chólares, e sempre distinguido pelo elemento predominante
em seu caracter: a alliança da intelligencia ab bom-senso

Nesta phase ligou José Carlos Junior o seu nome ávida
da imprensa escholaStica, em que tinha a primazia dejser o

? mentor de seus collegas. Em quanto estes produzião Ê arti*1
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iolcàmpânudo de todos os estreiantes ou descião a pieguice
ímbâr dos enredos amorosos, elle, do alto dejim ponto de

|%V mais elevado, doutrinava sobre a instrucção, fazia esty-
lo' saturado do verve educado nos seus contos humorísticos;
Ãfaísempre admirado, sempre invejado. j

ífem envergonharem o homem de lettras experimentado,
iorão publicados não ha muito tempo producções de sua
époçha eseholar, que muito vem em apoio destes conceitos.

femos em seu tirocinio A Crença, & Esperança, o
Maio Eseholar, da Parahyba, etc, etc. .,

Ò Dr. Justiniano de Serpa, oecupando-se de seu espolio
literário, disse: «encontram-se entre os escriptos do Dr.
José Carlos Júnior bellos fragmentos de philosophia,htteratu-
IÉ bõütica, mimosíssimos discursos e polemicas. Mas a des-

p#o dessa variedade de trabalhos, sente-se difficuldade .
düjisi invencível em julgar a sua Obra.» [*]

De facto. Quem poderá julgar convenientemente por-
fragmentos, preciosos embora, a individualidade de um ar
tista ou o valor litterario de um escriptor ?

A Venüs de Milo attesta a manifestação genial da esçulptu-
Ê mas redobraria o assombro dos séculos futuros se naô

.osse apenas um exemplo vivo da sublimidade da arte a
transparecer em contornos mutilados. ^ .

Òomo fixar uma individualidade em José Carlos Júnior,
confio jornalista, critico, conteur, orador ou poeta, quando
dlplas essas manifestações da intelligencia deixou apenas
tentamens, auspiciosos, embora?

Alma descortínadora e fecunda, o nosso pranteado amigo,
pela elevada educação litteraria que possuía, olhava desde-
nhoso para os seus próprios commettimentos nas lettras,
acHando-os sempre aquém do ponto de vista altanado em
áüé eollocava as obras de elite.

Este pessimismo esterilisante é o mal que grassa entre a
iife parte de nossos homens de lettras: achão que o plano
Guisar é muito chato; espíritos ávidos de alguma cousa
neiva nessa febre de crear originalidades [se é permittida a
expressão] descrêem' de seus próprios méritos dão facetas

fo
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*) Revista, da «Academia Cear«ns«»—2.» vol
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diversas aos seus conhecimentos e aspirações, e d'ahA atimidez, o entibiamento, a avidez, a aninquilaçãoem fim a
que tem de cahir espíritos que poderião. ter proveitosafertilidade no campo das lettras.

José Carlos Júnior aprendeu línguas, leu muito, educou sena critica, ensaiou o conto, cultivou a rima, mas via tudo
isto por um prisma ensombrado de pessimismo; e eis porque não deixou um livro de contos, não completou u#opusculo de versos, não enfeixou em volume os seus artigos
de critica e polemica litterarias; tendo apenas uma tentativa
de tudo. O «Mal Americano» seria, talvez, a obra prima do
operoso homem de lettras, um livro de analyse político-so-ciai para a nossa paupérrima historia politica, si os esforço:;
doauctor tivessem convergido nestes últimos tempos só
para aquella obra. Todos sabemos que elle tinha observação.
critério, estylo e erudição precisos para nos dotar com um
livro bom no gênero; mas o que temos do <Mal America-
no»? um artigo de introducção estampado no «Ceará
Illustrado»

Como critico era, a meu ver, um optimo analysta para os
homens e as cousas; mas o que ficou neste ramo ? alguns
artigos esparsos, entre os quaes posso destacar «Os que se
forão», publicados a um anno mais ou menos na «Repu-fc
blica».

Artigos de combate: deixou-os de politica local, quandomuito, e foi todo o seu esforço na especie ; podendo, entre-
tanto nesta quadra de degenerescencia do caracter, de amor
phia philosophica, e ensaios egualitarios de socialismo,
ter dado alguns passos como doutrinador.

Como educador : Quando os poderes publicos deixão na
mudez das portarias as reformas do ensino tentadas cor
proíissionaes illustres, e o caracter nacional tende pelasnormas rotineiras da educação, que é seu denominador
commum, ao estado mórbido de um marasmo civico, visto
que, na phrase de Kant a educação transforma a animalida-
de; para o nosso meio, ou antes para o meio brazileiro, e.f-
firmo-o sem rebuço, José Carlos Júnior era um educador
emérito. >

A nossa mocidade muito deve á sua reconhecida voes-
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ção pVa o magistério. Dotado de uma lhaneza fina e edu-
cadissíina, de um modo carinhoso de transmittir licções,
compenetrado dos deveres sociaes do homem, pelo que
.sabia alliar vantajosamente a theoria á pratica na educa-
ção, observadas as relatividades, era o pranteado preceptor
idolatrado pelos seus discípulos, e muito mais pela familia
cearense. Uma das facetas mais brilhantes para julgar-se
dal seu caracter adamantino era, sem duvida, essa espon-
taneidade de doçura e carinho para com as crianças.

Christo seria para mim o evangelisador por excellencia,
o coração de arminho de todas as lendas da ternura e do
amor,só pelo modo porque pedia que deixassem ir a elle as crian-
cirnas. Milton, antes, de compor o Paraizo Perdido, can-
tkva um poema mais profundamente humano, só pelo modo-
comi que acarinhava a filha idolatrada, que escrevia as es-
trophes do immortal poema, dictados por um cego que,''reunias contrahidas, a meditar nas trevas, via pelo resto da

i humanidade [*]. Hugo poderia rasgar os MiseraveiSa dei-
¦xando illesas as paginas sobre Fantina.

Cercado de crianças no lar, com a audição afinada por
gorgfeios infantis, ministrando conselhos á mocidade, José
C xips Júnior, como pedagogo,'adaptou-se tanta a esse meio

l|nn^^eque um dos seus mais bellos trabalhos, desses
fragmentos encontrados pelos jornaes, é incontestavelmente

a f^ancia outfora e hoje."•* [j bu-nos tambem um estudo sobre as linguas oriundas
dç„<| jim e um tratado sobre a lingua ingleza. Comotradu-
cü |Jra perfeito, tendo deixado algumas traducções do in-

$mi lallemão, francez, italiano e hespanhol.
:v!>mo poeta: E' preciso faltar a verdade sempre, ainda

oiesnjio quando tenhamos de pôr em relevo um julgamento
sobre o mármore de uma campa.

Üà morto sentirá espinhos n'utpe coroa de laureis tecida
cXiíMisonja e inverdades/

d|sé Carlos Júnior não teria renome para alfombrar-lhe a
nientoria só com o seu galardão de poeta.

Paira ser poeta é preciso não ter jamais calculado o preço
" wm .wwimH»  1
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de uma baixeza ou o salário de uma mentira, disse, Hugo
na sua Litteratura e Philosophia Effectivameae,. por
esta face, pelo lado moral ninguém foi melhor ooèa. que
José Carlos Júnior. Mas o nosso inolvidavel. litte.raty tinha
senso de mais para ser poeta. Como asylar-se n'aquei!e
cérebro moderado como um lago, inalterável, firme em
suas concepções, n'aquelle ninho arminhoso de pomba, a
ave torturada da poesia, indomável, nervosa,, inconstante,
e insubmissa, a um só tempo colibri e abutre?! /.

O poeta é a personificação do albatroz, disse Baudelair s em
uma de suas endeixas satanicas,a nos pintar a ave a oseillar
sobre as ondas, aza ora a mergulhai na saphira das águas
ora na turqueza do espaço. (*)

Eu acho que o poeta é mais do que isto: enthesoura em
si todos os • arcanos da natureza Ímpeto da vaga e o re-

-manso do lago, o olhar do cordeiro e a escarpa da tocha, o
espinho e a flor, o nada e o universo, o berço e a campi?, o
dia e a noite, todas as contradições da natureza (por qyea
natureza é toda uma contradicção, como dizNordau)jsão
para mim a symbolisação do poeta. !

DizShule que do sublime ao ridículo medeiaum ptisso,.
eu parodiando Shule entendo que do verdadeiro poeta para
o louco ha apenas a parede do cubículo, que deve separar
as duas espécies de loucura. \

José Carlos Júnior tinha essa excentricidade .pecuür -aos.

nevropathas?
Sentiria, acaso, essas secretas vibrações de nervos

occasionão as grandes crises psychicas ?
Não, a sua característica era a moderação em tuc

equilibrio de acções a toda a prova.
Demais a poesia brasileira divide-se em quatro phases a

meu ver: Gregorio de Mattos, cantando, impulsionado pela
calentura desta natureza, todo o encanto aphrodisiaíP da
crioula bahiana; Durão, no tom quinhentista dos épicos
portuguezes, dando uma feição de epopéia aos factos mais
notáveis de nossa vida colonial; Castro Alves e Tobias
Barreto dando azas ao condoreirismo, como verdadeiros

¦^mm*

(•) «Fleurs du Mal». | - :
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nondores- e hoie, finalmente, o bibelot rimado, importado
rraéo paSse, nacionalisado pela pachorra ch.neza

de Savo Bilac. engrandecido, ao vigor * «««nqg-
e encantos naturaes, pala imaginação profundamente fecun

da de Luiz Murat.
José Carlos Junior deixava transparecer nos seus versos

vislumbre de alguma destas phases t
í Í As suas producçoes poéticas, primando |4MM
da phrase, repassadas de condimentos ph.losoph.cos esobre
um fundo ora de ternura ora de Mm^^^^i
são exhuberante que deve possuir o verdadeiro poeta mer
Cional • são friamente delineadas e pallidamente debuxaaas.

a n-eíl B de vida... caem quasi sempre numaaorna
de tintas, inclinando-se á monotonia das produções massu-
das. Sem obedecerem a urna escho a deinig|Se^gggg:
ao menos da estrophe da moda, são vasadas no- ecleüsmo
commum dos poetas vulgares. Mas... 

^ ^^ivixcedido. Sobre a campa de um morto, cuja historia^submet .
te-se á luz meridiana da analyse,só devemos planta laureis ?
6 resoeito que voto á memória de José Carlos Junior me
IdTaa tranquei, que me faz não semeiar somente fio-
res sobre o seu nome de litterato inolv idavel.

j Do escorço, que acabo de traçar, vê-se que o pranteado
aÍS deixou uma obra solida 

^g%£»
plantar o seu padrão de gloria, a nao ser essa $MMW
% trabalhos, que, quando muito, attestarac, as dtvereas
fécetas de uma intelligencia equilibrada e fecunda, mas sem
a perseverança dos trabalhadores. mtpmria •
1 Aiuize outro por prismas differentes a sua vida litterana,
luanto a mim, tenha commettido alguma injustiça pelo
CdenSJulgamento; tenha esborcinado apenas a au-

&tZJo\ admiração cingida t^ •£££**
Lta-rhe um consolo para resgatar »,^X?£S

a consciência de ter ungido as minhas palavras com a

maior sinceridade.
! 

;Vou terminar, Sr. Presidente, e façò-c> mais comofim
de! descançar os ouvidos dos circumstantes, torturados
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pela monotonia de minha palavra rude e indisciplinada, de
que por ter cumprido fielm ente a minha missão.

Honrado e sinceramente commovido por ter de oecupar
esta cadeira, lembro-me de uma lenda tocante de que nos
falia a tradição sobre o passado longínquo dos Pharaós.

Nas plagas requeimadas do Egypto, debaixo do balda-
quim diaphano d'aquelle céu. contemplando a magestade
silenciosa das pyramides e a grandeza magestosa do Nilo,
ouve o beduino do deserto, aos primeiros raios solares, a
estatua de Menon gemer... gemer dolorosamente, como se
uma saudade infinda de seu paiz, das suas riquezas, ou uma
compaixão pungentissima pelo presente vibrasse no intime
da estatua degranito.

. 3 '

E diz-me a consciência que com substituição tão incom-
pleta esta cadeira gemerá como gemia o Pharaó de pedra!

Rodrigues de Carvalho.
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Discurso
DO ORADOR OFFICIAL PADRE VALDEVINO NOGUEIRA POR

OCCASIAO DA RECEPÇÃO DO ACADÊMICO

J. Rodrigues de Carvalho *•¦ ¦'•'¦•''' y;.y?..: .-• ;; ¦¦•' •'.. v"' ;'LbV,-í-

$$ Senhores da Academia!
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Não sei que admirável semelhança é essa que nas minhas
demoradas reflexões de estudioso humilde vejo sempre entre¦a vida e o mar: — os mesmos estos, as mesmas tormentas,
a:-; mesmas inconstancias e a mesma brusca mobilidade as-
sustadora. O mar é o vento encrespando a vaga e a vaga
acariciando a praia; é a bonança desfallecendo na tempesta-
de e a tempestade ruindo na bonança; é a procella revolu-
cionando a onda e a onda dominando a procella ; é o abys-
yo se furtando á luz e a luz denunciando o abysmo- E a

vida ? E' o pranto afogando o riso e o riso embebendo o
pranto; é a cólera tyrannisando o amor e o amor serenisan-
do a cólera: é o infortúnio desfazendo a ventura e a ventu-
ra sobrepondo-se ao infortúnio; é a dor dilacerando á alma
1 a ;alma repellindo a dor.

Gomo o mar, tambem a vida tem vagas deliciantes quemurmuram cadeias «e vagalhões tremendos que rugem fero-
cidades; horisontes largos onde a alvorada canta a cavatina
ia luz e abysmos fundos onde atreva tece um labyrintho

da mysterios; brisas perfumosas que solfejam hymnos de
t.
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amor e ventos inflamados que espalham gritos de morte;
restingas traiçoeiras que geram tristes naufrágios e amenos
portos que garantem paz e salvamento.

Não sei si para os outros, mas decidamente para num o

mar é a mais perfeita, é a mais bella imagem da vida huma-
na porque a vida humana é perfeitamente um oceano de
Srimas, onde ao par da gondola. faceira do amor eda
Sura, do riso . do prazer, baloiçase em tragjc*,s.nga-
duras o brigue fatidico da augustia e do tormento, da dor e

^TiJsTdilatado mar de águas prateadas a espelharem
o sol n'uma exuberância iriante de luz, n'esse inmenso
oceano das lagrimas de todos os homens, o homem sempre
ávido de gosos, o bem na dextraneivosa e forte, os olhos

nlbussola que aponta a derrota e no formoso ceo azul que
ri .e nas est?ellas -viçareiras, deixa eorrer *&&#»£
o nareo mysterioso-a gondola do riso e o brigue da triste-

L-doS átomos a perderem-se entre duas immensida-
des-o oceano da vida e o Armamento da historia.

Senhores! O futuro é a Colchida longínqua onde rebriha
rVum estusiamento de chispas cambiantes o áureo vello das

no-sas loiras esperanças: para lá seguem, rumo direitas
Sesparecidas, as naus aventureiras dos nossos grandes
dete 

Ws vezes ao entoarmos o cântico triumptial tia

vicVoria,ao pegarmos, trêmulos de emoção, no;veUo desejado

no vello ardentemente buscado, o riso que brinca em nossos

Uta tem lagrimas para a dor que geme em noss*CÒ£
cõès? Quantas vezes ao sorrir-nos a validade santa ao.

nossos desejos, choram-nos dentro d'alma as dolentissimas
sSdes di um companheiro amigo que. tragaram as ondas

na longa travessia do futuro ?
Mas a vida é isto mesmo: a lagrima perohsando o r^so

a dor fundamentando o goso. Querer que a v,da »oJe,<
m é auerer que o homem não seja homem ; e pretender
!'!?«. de ser a terra do exilio, onde as nosfeas

almas immortaes vivem do pungir amargo da saudade, da

suprema nostalgia do infinito. _^ J 
...
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Senhores da Academia V
Encarregastes-me de dar resposta condigna ao luminoso

discurso, aos rasgos de gentileza do illustrado collega que
acaba de entrar para o convivio das nossas idéas, a com-
mangar comnosco a hóstia pura da sciencia nas sagradas
a/as da tolerância.

Be nvindo seja elle. E' mais um estudioso conspicuo que,
-ladorando as polychomicas refracções da luz coada pelas
arestas do diamante, extasiando-se ante a solemne mages-
tade do sol a accender as labaredas do incêndio nas planu-
fal dilatadas do occidente, e pasmando de ver a ousadia
doida do vulcão a cuspir para o ceo um oceano rubro de
f0g0 _ veio dar-nos o glorioso exemplo de um grande espi-
rito, rico de nobres aspirações, que deixando o corpo a
suppliciar-se de numerar na atmosphera ázinhavrada de um

gabinete bancário, sobe nas asas pandas do estro a ir poi-
sar na crista illuminada do monte sagrado, onde reina,
esplendidamente bello, n'uma resplandescencia rutilante de
auroras, o gênio soberano da poesia.

. Poeta, o Sr. Rodrigues de Carvalho veio ainda dar á phy-
sic nomia austera dó nosso futuroso Instituto uma feição cara-
cteristica de graça, mas d'essa graça cantante, d'essa graça
rica de emoções deliciosas, verdadeira jóia de subido preço
engastada no oiro fino da inspiração. Não ha duvidar, a
poesia, filha genuína, filha graciosa do coração, podeoccu-
par perfeitamente um logar distinctissimo ao lado da scien-
cia, i altiva, a dominadora filha da razão.

Bem quizera eu, pois, me sobrassem oratórios talentos
para fidalgamente saudar o novo Acadêmico, o inspirado
poeta do Coração; bem quizera que n'este dia de tamanha
solemnidade, em que uma grande alegria e uma grande re-
cordaçâo,um grande gosto e uma grande saudade absorvem
o pensamento e disputam o coração da nobilissima «Aca-
demia Cearense», bem quizera que a minha palavra tivesse
a tonalidade vibrante da palavra electrisadora dos grandes
tribunos,—fosse ao mesmo tempo luz e pincel e tracejasse e
illuminasse admiravelmente bem o quadro genial d'e&te
grandioso momento da nossa vida acadêmica.

Mas posso eu fitar o sol que me deslumbra ? mas posso
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eu sondar o oceano que é tão fundo? mas posso eu abarcar
o Armamento que é tão largo? Se ha momentos que não
cabem n'um século, este não me cabe no cérebro.

E' que a vida das sociedades é como a vida dos indivi-
duos: ao lado das grandes alegrias gemem as grandes dores,
e ao lado dos grandes gostos choram as tristes saudades.
Entre um túmulo que se abre e um vivo que triumpha, o
coração balança e a mente não resolve de prompto e defini-
tivamente o que é mais sympathico, o que é mais sublime—
si a apotheose que canta, si a saudade que chora.

Períeita sociedade humana, sujeita aos mesmos con-
trastes, aos mesmos caprichos e as mesmas alternativas
da vida individual, a preclarissima «Academia Cearense»
verifica n'este momento altamente significativo que—si o
coração é amigo da felicidade, a dor é amiga do coração;
pois a sua apotheose a Rodrigues de Carvalho é uma sau-
dade pungente a José Carlos Júnior. O grande prazer, que
é presentemente a nota altisonanre a vibrar doçuras de
enthusiasmo bem legítimos na alma dos «Acadêmicos Cea
renses,» acaba n'uma recordação amarissima.que como um
soluço magoado vae accordar o echo soturno de uma
tumba humida ainda do sentido pranto do amor.

E quem nos avisou esta recordação? Quem para obedecer
aos Estatutos da Academia entrelaçou os goivos da morte
com os loiros da vida, casou a lagrima do passado com o
riso do presente, esmaltou a saudade de hontem com á
apotheose de hoje?

Rodrigues de Carvalho, que falou e íalou sentidamente,
conscientemente da pessoa e das qualidades distinctissimas
de José Carlos Júnior. A sua palavra insinuante e corajosa
traçou a pinceladas de luz o perfil sobremodo sympathico
d'aquelle grande talento, d'aquella grande alma que, no
sereno deslisar da vida, só quiz ostentar riquezas de carinho

para a famiiia e para os amigos e opulencia de modéstia na
manifestação dos seus variados conhecimentos scientificos
e litterarios.

Foi um sabedor que nada quiz ensinar á posteridade,
do mesmo modo que Rodrigues de Carvalho, seu digno
suecessor, é um estudioso indeíesso que muito quer apren
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der para dar lustre ao espirito finamente educado, para dar

vrinria á oatria docemente amada.gTm 
haja a memória querida do velho companheiro que

dofme a sombra do passado; bemvindo seja o novo collega,

se ergueu cheio de vida por entre as saudações do pre-
Tente a fronte engrinaldada dos loiros do poeta e a alma

a crear um mundo" de gratos illusões, um ceo de formosas

esperanças.

Senhores! . «r • ¦
Contra a realidade atrocíssima dos factos, repellindo, a

viva força, a dor que dilacera a vida, a dor que oppnme o

coração, a dor que penetra até as ultimas divisões da alma

contra os caprichos da sorte adversa, levanta-se dentro de

nós mesmos o solemne protesto da nossa consciência firma-
da na grandeza ideal de nosso fim.

N'este mundo a questão de vida-e morte para o homem
é-o ser feliz, Para isso trabalha, para isso esforça-se, para
isso moireja dia e noite, n'um apuro constante de todas as

suas faculdades, n'um interesse vivo de todo seu coração, .
n'uma fome insaciável de toda sua alma.

Mas Senhores, não ha felicidade nas grandezas fementi-
das domundo! Na vida, n'esta vida transitória, n'esta vida
tempestuosa só ha verdadeira felicidade no trabalho, porque
só ha felicidade verdadeira na virtude e na sciencia hypos-
taticamente unidas, inseparavelmente juntas.

Procurem outros a felicidade nas rutiliancias magnéticas do
oiro a felicidade na volubilidade espectaculosa da gloria, a
felicidade no deslumbramento indizivel do poder, a felicidade
no gosar iníquas mundanidades corruptoras... que o sábio
desdenha e despresa tudo isto, que para o sábio o prazer que
não desfallece, o prazer que transfigura, que immaterialisa,
que deifica o homem—é o prazer intellectual,—o prazer de
descobrir verdades novas no domínio da sciencia, o prazer
de dar á sua razão privilegiada a maior somma de luz possi-
vel no dominio da virtude.

Por isso no mundo só o sábio, mas o verdadeiro sábio;
que vê bem claro a suprema harmonia da razão e da fé,
que proclama bem alto o supremo accordo da philosophia
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e da theologia; que não enxerga o absurdo nos mysterios
da Religião porque não o verifica nos mysterios da natureza,
que admitte o milagre no Christianismo porque reconhece o
prodígio na sciencia que não se deshonra de amar a cruz,
labaro tria.nphal da liberdade, porque não se envergonha de
confessar o Christo, divino Libertador do genero humano;
que crê na existência e na omnipotencia de Deus, porque
adora a sua imagem no homem e admira a sua providencia
no universo; só o sábio de tamanho porte, de tão rija
enfibratura, só elle não conhece o desespero, só elle gosa
de alegrias profundas, sinceras, inalteráveis, immensamente
compensadoras dos grandes martyrios da vida.

Ninguém lhe pode roubar a gloria de ser feliz, de ser
grande, de dominar a intelligencia de todos, porque elle
reina indiscutivelmente sobre todos pela realeza soberana
do gênio e do saber; e o seu gabinete, cheio de livros, cheio
de instrumentos, severo e simples, vale mais, vale muito
mais que os thronos de todos os reis.

Mas seremos nós porventura uma corporação de sábios,
a gostar verdades saborosas por nós mesmos descobertas ?

Senhores! Si não somos uma respeitável corporação de
sábios, queremos ser uma bella aggremiação de estudiosos
que gosam de ver na verdadeira sciencia a mais sublime
conquista do espirito humano, o passo mais agigantado que
o homem dá para Deus. Si a nossa Academia não pode ser
ainda, como quer a sobrada gentileza do Sr. Rodrigues de
Carvalho, o roble secular de franças ramalhudas e bastas,
diluviando-se de raios quentes de sol, n'uma gana insaciável
de luz e de calor, affrontando a raiva furiosa da procella,
n'uma impavidez hercúlea de gigante.e amparando n'um ca-
rinho ideal de sombras protectoras a multidão de pequenas
plantas que lhe crescem ao pé ; se a nossa Academia não
pode ser o valle dominando e protegendo a floresta, bem
pode ser a palmeira esguia, a formosa palmeira esvelta, que
não tem sombra mas tem seiva,que não protege plantas mas
acalenta ninhos, que não tem copa de ramos espalmados e
sombrios, porque a sua gloria é ter a altiva fronte erguida
para as nuvens a embevecer-se no pleno azul do firma-
mento.

"!.'

w|m
¦ 
%¦; rm$'y-$*&i

" '-"-..

:- ,#'**T^ '•

' '1'¦ ' 
;

/*.*:¦ *

,!- ..-¦ •¦...-> -,?-¦.,

".'%

''y.X:'r'-':' 
.:'¦<¦ ' 

>V;.?fy

'".'".' ,
.L7- **¦-! ¦ :¦--¦.„ 

'v.



ifltilr
líâúJj.aSS.Í.v'•-¦» ./-.te'.

.: -te:"

".Ci.
teíte¦¦ .?.t- ;:¦"•

>._!...•¦ .../¦. ¦

;'tó '»

Ml

¦ r>W

. i*V.*: ¦"' sal ¦ '¦¦ ',"'V' ShÍHvIJÍ! *< h '¦¦. ¦ *" '¦ ...''','
'í.2Jw..Uí/<.'.'-:".°.-'Vteí:.,.' '.'j-ii*!--;..'.? ft.".'yV teu . .¦.¦...¦'Al/í.'.,"' ¦¦;..

v,^,'
¦v. m

te>./

DA ACADEMIA CEARENSE 55\

fe*-

f''te'feàte^lfe '¦ ¦
Ti 

' 
|||í

' ''" 
/"'vwA

: * V ¦"
¦: 

• "f: 
.

i .y'\[ .¦; .*.% tear';

\-t ¦,'ir:h>X' ,, ¥'*?'¦:¦•. ¦,.¦*'

ai.' . ,
7 ,i -«': - ' # i'r'. .¦'''

¦ . 
''; !íaV?s.-'¦'-'¦:'.-.-:

,' te'|ff|íc

E esta palmeira querida tem espaço bastante largo para
acolher Rodrigues de Carvalho e a sua Musa, e sumir-se
com elles no horisonte. da gloria como a saudosa palmeira
de Alencar sumio-se com Pery e Cecilia no horisonte im-
menso do mysterio NTella pode o poeta adoçar os amargo-
res da existência, conversando ternuras do coração com as
Musas e esmerilhando grandezas da nzão com a sciencia.

Bemvindo, pois, o companheiro amigo, o luctador esfor-
cado, o glorioso aventureiro, que quer partilhar comnosco o

pão regeherador da sciencia, que quer enfrentar comnosco a
lucta generosa pelas pátrias lettras, que quer sentar-se ao
nosso lado sob a tolda branca da gondola do prazer, mas
do intimo prazer intellectual, para atravessar comnosco o
oceano da vida na longa derrota, que levamos para as re-

giões incógnitas do futuro, talvez para as edênicas plagas
da immortalidade.

•

Senhores.
Cessou a viuvez dolente da cadeira de José Carlos: ao

crepe de saudade que a cobria succedeu a gase de riso e da
festa que a esmalta agora.

Um vivo illustre vae honrar o memória de um illustre
extineto. Gloria lhe seja.

A «Academia Cearense» o saúda cavalheirosamente, e o
acolhe com sincera alegria, com sincero desvanecimento,
com sincero enthusiasmo.

Disse.
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Senhores da Academia Cearense!

* A glorificação do martyr, a recompensa do presente ás
conquistas da Sciencia e ás victorias da Fé, vê o Apóstolo,
sob a caligem fria das decepções, nas apotheoses consa-
gradas a seus antepassados.

Petrarcha, assistindo a seus coevos esparzirem flores
sobre a campa do sonhador de Beatriz; Dirceu, vendo res-
gatadas as injustiças feitas ao desterrado de Macau; Joanna
d'Are, nas chammas do supplicio, libando a ventura de re-
cordar-se das heroinas da Biblia; Hugo, com a irrisão nos
lábios, assistindo a transformação da Santa Helena desolada
e fria n'uma como ilha phantastica em que se alojasse um
Deus; Newton, ambicionando a sorte doGalileu; Edison,
mirando-se na immortalidade de ambos; e Antônio Vieira,
chicoteado pelas areias do deserto, enlevando-se na memória
de Santo Agostinho; eis, meus Senhores, em que consiste a
gloria, essa miragem polychroma, que íaz o estimulo do bem,
e attenua as calenturas da dor pelo deserto negro dei
existência.

E' uma lei quasi que invariável, consagrada por todos os
povos, esta de erguer-se templos de oiro sobre a campa rasa
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do heroe, dequeimar-se a myrrha da immortalidade sobre
poeira fria de quem na vida teve apenas por galardão^ o
suor que lhe escaldava a fronte, as pedras que lhe rasgavão
os pés, e a inveja que lhe mordia a sombra.

Seja um consolo para a ossada, que ri talvez de tanta
contradicção, o céo constellado da gloria para os que nem
sempre tiveram na hora extrema o desgraçado cirio que, aos
olhos dos crentes, allumia o abysmo insondavel da morte.

E é essa lei, meus Senhores, que nos congrega aqui para,
duzentos annos depois de sua morte, ajoelharmo-nos sobre
a campa do Padre Antonio Vieira; e, n'um lausperenne de
devotos das lettras, beijarmos as pegadas por elle deixadas,
não só por todo este vasto paiz da Santa-Cruz, mas, parti
cularmente no solo cearense, onde as primeiras (-ementes da
Fé forão espalhadas por suas mãos de apóstolo.

Senhores, ha factos e individualidades na historia cia hu-
manidade que offerecem á susccessão das eras o bellissimo
phenomeno que ás nossas faculdades visuaes mostra a
serrania altaneira: negra para quem contempla de perto o
seu perfil; depois azul, diaphanamente cerulea, até engol-
phar-se de todo no ether commum da abobada celeste, a
proporção que d'ella nos affastavamos.

Um relance de vista sobre o passado da Grécia, e veremos
sua historia a confundir-se nas sombras confusas dos
mythos; compulsemos a historia de Homero, e o divino
cego, que cantava outr'ora pelas cidades estrophes da
filiada, perde-se pelo vácuo infinito das lendas, desfeito na
matéria impalpavel dos deuses.

O nome de Antonio Vieira começa a esbater-se nessa
meia sombra vespertina, prestes a transformar-se no todo
abstracto dos grandes immortaes. Attesta essa divina trans-
formação a lenda que nos ensina, a datar a profusão da luz
genial no craneo de Vieira de certo dia em que elle, imbuído
em prece á Virgem Maria, sente, depois de certa commòção
cerebral, a intelligencia illuminar-se como a noute em que fi-
casse a fulgir um eterno meteoro.

Esta é a tradição sobre a sua intelligencia, sobre a subü-
midade de seu caracter, virá mais tarde a canonisação da
igreja catholica, que elle tanto engrandeceu nas plagas vir-
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de um paiz inculto, pela sua palavra de predistinado e
pelo !|3eu grande coração de bemfeitor de uma raça infeliz.
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Emí que poderá a minha palavra humilde servir de preito
a tao [sagrada memória ?

Podesse eu, ao influxo luminoso de sua gloria, elevar-me
tantq até beijar condignamente a custodia bemdicta, que
encejp o seu nome no templo ideial da immortalidade.

CÍÜrei ligeiramente alguns factos de sua vida. E que
maior tributo poderião render os adoradores do sol senão
desanuviai-o, para que o disco pleno do astro-rei fosse a sua
própria apotheose ?

*
* *

i

Senhores façamos por um instante uma ligeira excursão
ao campo fecundo da historia, e permitti que eu me arvore

Éferti ;palinuro, abuzando, embora, de vossa benevolência.
Estamos sobre o Atlântico.
imaginai uma tarde outoniça dos trópicos, em que a me-

kncholia do espaço allia-se á tristeza queixosa das ondas.
Um listão de purpura reflecte-se sobre a turqueza do mar,
acompanhando a direcção em que se esconde o sol.

gl Aves pião, buscando um pouso sobre a escarpa salitrada
das rochas marinhas; e o vento brando desce do espaço
para beijar as águas.

Um galeão apparece na linha cinerea dohorisonte. Vem
4e longes terras em demanda de plagas ignotas. Alli, á hora
do crepúsculo, invade ò coração da marinhagem o perfumevago da nostalgia. E o navio singra, e o vento, que enfuna
as velas, produz oscillações nos mastros.

\]M cirio brilha no infinito; e a incerteza domina todos
os semblantes.

Ninguém consegue ouvir a voz do bronze sobre os mares;
e, entretanto, todos sen tião aquella hora como que dobrar
A ve-Maria.
I E p que trazia aquella nau ?

A Éiaruja, que na faina rude de sua profissão, vivia sem-
m
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do heroe, dequeimar-se a myrrha da immortalidade sobre a
poeira fria de quem na vida teve apenas por galardão^ o
suor que lhe escaldava a fronte, as pedras que lhe rasgavão
os pés, e a inveja que lhe mordia a sombra.

Seja um consolo para a ossada, que ri talvez de tanta
contradicção, o céo constellado da gloria para os que nem
sempre tiveram na hora extrema o desgraçado cirio que, aos
olhos dos crentes, allumia o abysmo insondavel da morte.

E é essa lei, meus Senhores, que nos congrega aqui para,
duzentos annos depois de sua morte, ajoelharmo-nos sobre
a campa do Padre Antonio Vieira; e, n'um lausperenne de
devotos das lettras, beijarmos as pegadas por elle deixadas,
não só por todo este vasto paiz da Santa-Cruz, mas, parti-
cularmente no solo cearense, onde as primeiras tementes da
Fé forão espalhadas por suas mãos de apóstolo.

Senhores, ha factos e individualidades na historia da hu-
manidade que offerecem á susccessão das eras o bellissimo
phenomeno que ás nossas faculdades visuaes mostra a
serrania altaneira: negra para quem contempla de perto o
seu perfil; depois azul, diaphanamente cerulea, até engol-
phar-se de todo no ether commum da abobada celeste, a
proporção que d'ella nos affastavamos.

Um relance de vista sobre o passado da Grécia, e veremos
sua historia a confundir-se nas sombras confusas dos
mythos; compulsemos a historia de Homero, e o divino
cego, que cantava outr'ora pelas cidades estrophes da
Bliada, perde-se pelo vácuo infinito das lendas, desfeito na
matéria impalpavel dos deuses.

O nome de Antonio Vieira começa a esbater-se nessa
meia sombra vespertina, prestes a transformar-se no todo
abstracto dos grandes immortaes. Attesta essa divina trans-
formação a lenda que nos ensina, a datar a profusão da luz
genial no craneo de Vieira de certo dia em que elle, imbuído
em prece á Virgem Maria, sente, depois de certa commòção
cerebral, a intelligencia illuminar-se como a noute em que fi-
casse a fulgir um eterno meteoro.

Esta é a tradição sobre a sua intelligencia, sobre a subli-
midade de seu caracter, virá mais tarde a canonisação da
igreja catholica, que elle tanto engrandeceu nas plagas vir-
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de um paiz inculto, pela sua palavra de predistinado e
peío fceu grande coração de bemfeitor de uma raça infeliz.
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Emí que poderá a minha palavra humilde servir de preito
a tão isagradá memória ?

Pociesse eu, ao influxo luminoso de sua gloria, elevar-me
-tanto até beijar condignamente a custodia bemdicta, que

?jfice|ra o seu nome no templo ideial da im mortalidade.
CÍflrei ligeiramente alguns factos de sua vida. E que

maior tributo poderião render os adoradores do sol senão
desanüvial-o, para que o disco pleno do astro-rei fosse a sua
própria apotheose ?

*
* *

Senhores façamos por um instante uma ligeira excursão
ao campo fecundo da historia, e permitti que eu me arvore

Ssm ípalinuro, abuzando, embora, de vossa benevolência.
Estamos sobre o Atlântico.
imaginai uma tarde outoniça dos trópicos, em que a me-

kncholia do espaço allia-se á tristeza queixosa das ondas.
Um listão de purpura reílecte-se sobre a turqueza domar,
acompanhando a direcção em que se esconde o sol.

fj Aves pião, buscando um pouso sobre a escarpa salitrada
das rochas marinhas; e o vento brando desce do espaço
para beijar as águas.

Um galeão apparece na linha cinerea dohorisonte. Vem
4e longes terras em demanda de plagas ignotas. Alli, á hora
do crepúsculo, invade ò coração da marinhagem o perfume
vago da nostalgia. E o navio singra, e o vento, queenfuna
as vblas, produz oscillações nos mastros.

: Ujh cirio brilha no infinito; e a incerteza domina todos
os semblantes.

Nijnguem consegue ouvir a voz do bronze sobre os mares;
e, entretanto, todos sentião aquella hora como que dobrar
Ave-Maria.

E p que trazia aquella nau ?
A inaruja, que na faina rude de sua profissão, vivia sem-
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pre apparelhada para enfrentar corsários e luctar com os ||
mentos, cai genuflexa sobre o tombadilho, ouvindo as lí|t
nias doces de sua religião, entoadas por um soldado daí'
que esquecia o conforto da pátria para dilatar as conquist
do Christianismo.

E o que trazia aquella nau r
Responderam depois os indios do Brazil, vendo a plante

da civilisação regada cem água do baptismo. .
Era ella um templo boiando sobre as ondas, carregando A,

luz da Eucharistia. a
Mal a ancora aferrara-se no fundo do mar, delia deseinj|tr

cára Antonio Vieira lançando a ancora da Fé na alma tr Ovo-
sa de uma raça de opprimidos.

Apontar os effeitos benefieos da vinda do grande Jesuita
ao norte do Brazil; relatar episódios; referir a sua perigrina-
ção, seria fatigar-vos, talvez, pondo em duyida esses ele
mentos de nossa historia pátria, que todos nós aprendemos
pela tradição,

A fundação de hospitaes em que Vieira, além da dediéa-
ção extrema de enfermeiro carinhoso, dissipou bens de for-
tuna; a lueta renhida contra os governadores, que escravisa
vão os indios; a sua palavra no púlpito; a sua penna pe
rante a metrópole ; a espinhosissima missão emprehend|d«
do Maranhão ao Tocantins; a sua primeira tentativa de
catechese aos Ibirajaras, tudo isto forma a primeira parte
desse moderno Evangelho, escripto em bem de uma raça com
o suor bemdicto de um grande predestinado.
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E quereis, Senhores, ver a continuação de tão grande sa-
crificio ? Acompanhemos agora o perigrino n'uma longa
travessia para o Reino, com o fim exclusivo de dilatar a
esphera de sua conquista, preso de um corsário na solidão
intermina do mar, a desdenhar,- entretanto, pela convicção
da Fé, de tantos revezes da sorte, zombando das ameaças
dos piratas; e degredado em fim n'uma ilha monótona e
desolada, mas para elle cheia de risos e de festas; porque
aos olhos do verdadeiro paladino do bem não ha solidão
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nem desterro, o ermo desabrocha em flores, a rocha trans-
íérma-se em lympha, a noute multiplica os astros; e si
acaso é dia, é sempre,mais doce a vibração dá luz. Vieira
pisa, em fim, no solo da pátria. O seu primeiro empenho foi
pedir para os Índios do Brazil toda a misericórdia da Corte;
a sua luta constante foi a sorte deste paiz encantado, pondo
em evidencia pela imprensa e pela tribuna todas as grande-
zas naturaes, a sorte da raça aborígene e a exploração torpe
dos primeiros colonisadores,

E para que eu não divague fastidiosamente no campo da
prolixidade, acompanhemos o divino Jesuíta em seu rfegrés-
so ao norte do Brazil.

Estamos nas plagas virgens da Amazônia, alli na região
fecunda dos encantos selvagens, onde a natureza mostra a
sua corolla gigantesca da victoria regia á gula tigrina do
caboclo nú.

Um templo ergue-se entre a folhagem, coberto de pai-
nieiras, tendo as paredes entretecidas com fasquias de
taquara. O vento da floresta agita a íronde das arvores; o
cheiro primaveril dos ramos floridos embalsama os ares ; o
rio desce em torvelinhos surdos ; as aves trinão no adyto
da selva; e o indio cai de joelhos, na primeira contempla-
ção dos braços da Cruz.

Umn esquadra de igaras desce o rio-mar; e na ilha de
Marajó uma raça inteira presta o juramento de ailiança á
eíyilisação propagada por Vieira. Temos a catechese dos
Neengahibos.

Já não ouve-se o hymno sangrento dos anthropophagos;
ás preces sentidas da religião do Christo juntão-se as po-
etimas de triumpho.

Mas Vieira tinha a sublime insaciabilidade de propagar a
igualdade e difundir a instrucção.

O orador inspirado que, conquistava laureis na culta Eu-
topa, buscava nivelar-se ao indio ignaro, estudando-lhe os
costumes e idiomas arrevesados, com o fim de conduzil-o á
luz da civilisação.

s Kil-o na sua generosa preoecupação em demanda do
torrão cearense.

Lucta com os ventos, encontra a resistência das ondas;
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a rebeldia dos verdes mares parece preferir a solidão de
suas águas, cujas espumas alvejantes, virgens da quilha do
galeão estrangeiro, conhecião apenas o dorso deslisante
da jangada Pytiguara; a rebeldia dos verdes mares, dizia
eu, parece preferir a solidão de seu viver ignorado a essa
espécie de profanação imposta pelo progresso.

Vieira não* poude vencer a onda insubmissa dos. mares
cearenses; teve que sujeitar-se a uma longa travessia a pé;mas as dunas prateadas de nossas praias defendião tambem
a sua virgindade contra a invasão estrangeira; e nas horas
do sol a pino chicoteavão as areias movediças a fronte
suarenta do Apóstolo, que. tomava por estimulo todas essas
manifestações da adversidade.

Poude,emfim, galgar o pincaro da Ibiapaba, e d'alli, tendo
a seus pés toda a candura dos nevoeiros do norte; dominan*
do a serrania altaneira, na comtemplação de uma natureza
talhada para gigantes, pronunciou a palavra de Deus á raça •
aguerrida dos Tabajaras.

Vv'Y

¦

XXyyrê

*

* *

. 
•¦

ru
¦"'•". ' -':; VVyj;

" Vv- v-^-.; tt

m

BPP

¦'»' 
"' ¦: ¦•

,..¦_!. ¦, . 
¦'.

V ' '#.1

VV
YVY'.'V

_íf<.;.

*,:.v.

: 
'. . '¦> 

.; ¦ '

Ml<

Senhores, a minha palavra é por demais débil para sug~
gestionar-vos, como é preciso, neste preito que tributamos
em nome do Ceará, como para preencher o vácuo de
indifferença de duzentos annos.

E quereis que a vossa veneração augmente perante a
vossa consciência? Additarei ás palavras emittidas que o
P.e Antônio Vieira, longe de ser um desses especuladores
vulgares da companhia de Jesus, a que elle pertencia, quebuscavão o Brazil para locupletarem-se, escravisando os
indios e explorando com a religião o mais torpe dos com-
mercios, era a cabeça pensante das Cortes Portuguezas,
o escriptor que consolidava a renascença litteraria ds
Portugal, o estadista que negociava tratados, que incentiva-
va o commercio, o orador que dominava ás massas, a
inveja de seus contemporâneos, a gloria de seu povo.

Foi n'uma quadra de íntimos triumphos, nessa phase.feliz dos suecessos da intelligencia, cercado de commodida-
des e coberto de laureis, que elle veio repartir com o Bra-
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zil os benefícios nascidos da sagrada alliança de um bom
coração a uma grande intelligencia ;,'.;W

* *

Quero occupar-me agora da parte em que a historia,
quasi sempre inspirada nos juízos aventados n'uma epocha
de idéias contradictorias em attrito, dá traços pouca lumino-
sos sobre o nome do P> Antonio Vieira.

De parte os seus dias de prisão no cárcere dos Jesuítas,
accidente que prova apenas a inteireza de caracter da victi-
ma, n'aquella epocha em que o jesuitismo, com as excepções
do estylo.era um abysmo social, disfarçado sob o nome de
Jesus; despresadas as tricas locaes com que o Maranhão
pretendeu enxovalhar a reputação de quem offerecia ape-
nas obstáculos aos planos dos ambiciosos; quero tornar
saliente uma mal entendida falta de patriotismo, que os esta-
distas de seu tempo emprestaram a Vieira, e que na historia
brazileira merece um estudo especial.

A inveja é a onda inflammada da cobiça cuspinhando ódio
contra o objecto, que tortura a sua intima nullidade. A uns
dá o instineto da fera, mas a todos a vingança do réptil.

. Só a inveja, a gangrenada inveja do talento, Senhores,
poderia pretender deslustrar um nome tão universalmente
laureado.

Na seguinte pergunta enfeixarei toda a aceusação que ain-
da hoje a historia registra como um nevoeiro suspenso, queviesse para sophismar o triumpho quotidiano da luz do sol.

Vieira premeditou alguma traição quando, a despeito de
todas as opiniões em contrario, opinava que a metrópole
devia ceder o Brazil ao jugo hollandez ?

Para Portugal a resposta poderá ser affimativa; mas paranós, os brazileiros, que pelos ensinamentos da historia ve-
mos um passado que não fecunda experiência, um presente
que nos incute terror e um futuro que nos gera desillusões,
a resposta será simplesmente—«Não».

E vai nesta resposta a alvorada do perdão á negregada
memória de Calabar.

Educado desde os 8 annos no Brazil, espirito talhado para
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grandezas, a imbuir-se na magestade deste paiz encantado,
Vieira, que, condoído pela sorte da raça aborígene, presen-
ciava o germen de decadência moral que plantava o colono
degredado; para este paiz sonhara ha quasi trez séculos toda
a degenerescencia que fatalmente resultaria de semelhante
factor.

Oliveira Martins, ethnographo competentissimo, ejuiz in-
suspeito, diz o seguinte sobre os elementos componentes de
nossa nacionalidade: Os condemnados ; os judeus deporta-:
dos oelo soberano; os criminosos homisiados : os colonos
trazidos pelos donatários ; os indios escravisados ; e por
toda a parte ós negros da Guiné, importados como instru-
mento de trabalho» ; ao passo que Silvio Romero, talvez a
nossa melhor autoridade na matéria, por uma deducção
optimista, que é para admirar, affirma que «os colonos
portuguezes, para aqui transportados, vinhão de posse de
uma cultura adiantada», isto por que naquelle tempo fio-
rescião as lettras em Portugal sob o influxo mental de
Gil Vicente, Camões, João de Barros e outros. ..

A boa razão julga improcedente a opinião do analysta
brazileiro.

Eu, sem outras razões que a experiência, quero ser mais
benevolo que o glorioso escriptor lusitano. Não condemna-
rei o indio e o africano, elementos que afinal, rio decurso
de séculos, serião absorvidos pela invasão sempre crescente
da raça branca, universalmente victoriosa pelo seu augmento,
especialmente no Brazil, cujos portos mais cedo ou mais
tarde serião fechados á importação do negro; e o caboclo,
dizimado pela catechese á bala, como ainda hoje se pratica,
deslocado pelo novo regimem de vida e alimentação, inter-
nar-se-ia pelas florestas, como alimaria qué busca apenas
fugir á morte, Atrevo-me a emittir o seguinte conceito, e se
não foi isto exactamente que levou Antonio Vieira a prefe-
fir a Hollanda a Portugal para o Brazil, o grande pensador
preconcebera um juizo mais perfeito. \

O hespanhol e o portuguez, como outro europeu, do sul,
com Quanto experimentados nas luctas das conquistas,
(talvez pela sua posição geographica), dos primeiros a
rec eberem a luz da civilisação no continente, povos cultores
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da arte e dotados, pelas condições climatericas, dessa cobiça
ardente de conquistar glorias, insaciável em suas aspirações,
porem immoderadas para conserval-as quando realisadas,
jamais poderão, e a experiência nos diz a cada passo,
usufruir de suas possessões um resultado compensador do
progresso sazone do pela paz e pelo trabalho E como não
ser assim, se os paizes do Meio-Dia são sem excepção
verdadeiros antagonistas dos outros paizes do continente?
Não precisará estatística para provar a vantagem princi-
palmente dos paizes do norte sobre áquelles.

E* isto a questão, a questão do meio modificando os
povos. Sabe-se que o europeu é, com diminutas modifica-
ções, oriundo do mesmo grupo aryano; entretanto a di-
vergencia é palpável entre os costumes, a educação civica,
o emprego de actividade, entre o italiano e o allemão; o
hespanhol e o inglez; o portuguez e o hollandez; o grego e
o russo, etc. E ao Brazil, como á maioria dos paizes vi-
sinhos, coube a infelicidade de ser dominado durante secu-
Ips pelo ramo ibero—latino, o menos disciplinador e o
mais pobre em exemplos de progressoMuradouros em todas
as suas manifestações de actividade.

| Sem pretender redundar em considerações ao alcance de
todos, quero ainda estudar ligeiramente a indole divergente
do europeu pelas suas manifestações artísticas e litterarias. £f

Em quanto que na Grécia a sculptura é como que uma
qualidade vulgar do grego ; na Itália a harmonia uma fa-
culdade peculiar a quem nasce sob a turqueza daquelle céu,
manifestada na suavidade das telas de Miguel Ângelo e na
cadência rythmica, de Petrarca e nos gorgeios estranhos de
seus maestros; em Portugal a poesia épica perpetua o arrojo
de seus navegadores, e a lyrica faz estribilho sobre o en-
canto vaporoso das Nereidas ; em Hespanha Cervantes ac-
centúa, com muita philosophia e observação, o caracter
hespanhol, no humorismo immorredouro do D. Quixote,
e Campo-Amor deixa transparecer nas suas estrophes bu-
riladas no coração todo attractivo que teem nas retinas
as filhas de Andaluzia; em quanto o artista do Meio-Dia
entrega-se ou é impellido por determinados tactores psy-
ctílcòs a analyse das paixões e factos mais superficiaes da
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vida do homem, o artista ou pensador do norte, seja Goetne,
synthetisando a humanidade no «Fausto» ; Mozart, trans-
fundindo para a harmonia todo o poemadasdores humanas;
Spencer, diffundindo a educação; Tolstoi, preoccupando se .
com o grave problema do capital e o trabalho; dá um cunho
mais positivo, mais real e proveitoso ao resultado de suas
locubrações, isto é, occupa-se mais da sorte da humanidade.

O europeu do norte, tendo as faculdades emotivas rude-
mente educadas pelos accidentesda vida ambiente, refíecte
em todas as manifestações do pensamento como que todas
as vicissitudes da lucta pela vida, o que, justificando o eu-
nho subjectivista de seus trabalhos de arte, mostra-nor em

que grau é tido para elle o lado pratico de qualquer ramo
de actividade.

A critica de Kant, ou a analyse de Shakespeare eis a
synthese do quanto tenho expendido.

Em todos vibra como que a dor commum das socieda-
des; ha em todos uma estreita identificação com viefesitu-
des da existência; e um povo que tanto vive a reflecür. a
sorte do homem na face da terra, sentindo idênticas ma-

guas, com a alma irmanada a todos os destinos, é necessa-
riamente o mais destinado a melhorar a sorte dahumani-
dade. . . .

Senhores, nenhum povo ha que respeite mais a caraccens-
tica dos habitantes do norte que o hollandez. A disciplina
tradicional dos batavos; a pertinácia infatigavel na consecu-.

ção de seus ideiaes; o vigor physico do saxonio e a sua im

quebrantabiliaade de caracter; a firmeza de vontade, e o es

pirito conservador de suas riquezas; plantarião no solo
americano a semente de uma nação com melhores auspi-
cios que a nação brazileira oriunda dos portuguezes.

Ouçamos ainda a Oliveira Martins:  e nós que
demos prova cabal de nossa incapacidade mercantil pois
do próprio Oriente o rendimento liquido ia parar ás mãos
dos flamengos e inglezes que nos levavão todo o ouro,
fomos nós que nos Lusiados escrevemos o poema do
commercio».

Um povo incapaz para o commercio é nullo para rami-
ficar-se colonisando, digo eu. Portugal, como meridional,
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. ta,« serviria apenas para cantar as grandezas do Brazil," 
T i descoberto, m. podado pelo hoUandez e casado
Selo templo vivo de heroísmo no trabdho, tal deve ser

foi, 1$ o n_4. _r incessante de quem MM
oopondo resistência ás águas, e, mais ainda, consegue

d o seu território, conquistado, ao mar, que »•
aa.btrdmdo n'um recuo de elemento submisso pela supe-
fínridade do braço humano. . \ .' 

O hotondeZ agriculturando o polders, beirando de v»

dura a desolação dc mar do norte, e o exemplo mais sig-

nlcatto da bravura pacifica do homem na face da

'^SeSes e nenhum destes conceitos escapou certamen-
te imaginação de Vieira, elle que esteve por longo tempo
na Hollanda; e que amava tanto ao Brazil, talvez ma,s que a

Mm piimitivk pátria; por que paira neste ambiente de fogo

todo o philtro das seducções do amor; e para wrig
D«.e-rino da Fé ha nos encantos da natureza os sublimes
encantos da religião, symbolisados nas scintillaçoes.peren-
nes do Cruzeiro. . ¦

7 '*"

* *

Talvez Tá vos sintaes fatigado. ; mas eu quando defendo
convitfamente uma cauza, commetto até a irreverência
de esquecer-me das fadigas alheias. Um pouco mais; ete
indulgência, e não tardará muito que eu acabe de trans-

feii&os a absolvição, que vai pelo meu foro intimo quanto
á injustiça que o historiador busca insinuar- contra o nome

' 
impòlluto do P.« Antonio Vieira. \

Uia duvida ainda deve ser esclarecida aos espíritos que
vacillarem quanto a vantagem do colono hollandez sobre o
ibero-latino e é a seguinte .

O meio ameticano, convidativo pela calentura dos tropi-
cosa indolência e inacção, não corromperia a índole do
europeu do norte, entorpecendo-lhe toda a viveza do espirito,
reduzindo-o, emfim, ao estado commum do brazileiro
actual. De alguma sorte influiria para modificar a primitiva
aciividade, mas, dadas as relatividades, o resultado seria
iavotavel á raça saxonia.
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E para não redundar em argumentos fastidiosos temos
para exemplo o americano do norte, que outro não é senão
o inglez adaptado ás condições mesologicas.

Alguem poderá argumentar com a differença de clima
ófferécida pela America do Norte em comparação com a do
Brazil; mas para combater semelhante pensar, sem descer
a qualquer espécie sobre a questão de latitudes, temos uni
argumento mais pratico e positivo: é que a parte meridio-
nal d'aquella grande nação é a que mais floresce.

Buscar vantagens no cruzamento da raça aborígene dos
Yankees sobre a Tupy-Guarany seria um sophisirui
combatido pelo mais elementar dos anthropologistas.

Para accentuar a incapacidade do sangue ibérico, corno
colonisador, bastará apontar a conquista do México e do
Peru pelos hespanhoes, conquista que foi antes um entrave
á marcha natural do progresso de seus primitivos habitantes,
que, pelos destroços de seus antepassados, attestão mais
actividade, mais cultura artística, e mais civilisação, que
depois da influencia intrusa do elemento ethnico introduzido
por Cortez e Pizarro.

Fecharei os meus desalinhados conceitos uzando ainda ia
palavra autorisada de Oliveira Martins: «E* portanto a
reacção dos elementos basilares da nossa alma nacional que
tambem caracterisa a dissolução d'ella.

A cabeça mercantil converte o império n'uma chatina-
gem ; e ferocidade produz a anciã com que ós indígenas
se voltão contra nós por toda a parte e nos repellem assim
que fraquejamos, reduzindo as nossas conquistas, que se
estendião até aos confins da China, a uma lembrança fugifi-
va apenas. »

* *

Eis, meus Senhores, a maior das apotheoses que eu podia
render ao nome do Pe Antônio Vieira. Adorar a deificação
imposta pelos seus méritos á indifferença de quasi tres se-
culos, dissipar quanto possivel o espectro de uma condem-
nação injustíssima, invocando para tão arrojado desidera-
tnm a maldição dos Asteques e dos Incàs contra um povo
que-profana as suas cinzas, pedindo um lampejo da luz em-
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punhada pela estatua da Liberdade na pátria de Washington,
e I*ando desenrolar dentro de nosso próprio coração essa
Pagina de dor e desesperança onde registra-se dia a dia a
historia da Pátria Brazileira.

«*#**

Rodrigues de Carvalho.

'!¦ 
X"

ã
¦ ¦ * :, .. '.;-\'--y A 'V *l *. ¦¦ _ • ...^...ÍV.vi',:.!1

• -. ¦

\*&k ¦

21:

yyX X

15

i;
?i.ií

'& 7

y't: tM'rÍ$Í

¦ 

'

". **7

',-.'. r
í^/v^X;-^,':



¦ ".fc.yw-y? yy-yy

mi.-st.

^aâ^/áÍfftivtSsX^Svi^^

O JESUÍTA

>i*

\?

¦J|l*>

I

Antônio Vieira

|M!fc-

Os Estados de S. Paulo e da Bahia acabam de fazer duas
esplendidas apotheoses. Sagraram nas aras da gratidão na-
cional as memórias bemditas de dous vultos geniaes.

Ha 3 e 2 séculos precisamente descansaram das lides da
vida, abandonando á terra seu invólucro mortal, um no logar-
ejo de Reritigba e o outro na humilde e desconsolada cella
do convento de Jesus, da Bahia, grandes espíritos, que mui
fundo sulco traçaram na nossa historia primitiva e que a deo-
sa da justiça ora coroa de suas predilecções.

José Anchieta, Amorno Vieira—eil-os os celebrados va-
f5es — bem mereciam um tal preito, tinham direito a tama-

tias homenagens.n
Onde se ostentam hoje cidades luxuosas e confortáveis

rudes, e mal acabadas cboupanas abrigavam os filhos dos
bosques; onde se erguem hoje templos magníficos oscula-
vam qs raios do sol tropical toscas hermidas de colmo e a
crus? da redempção plantada no descampado convidava para
a sombra de-seus^bfaços carinhosos as almas incultas, va-
cíilantes do habitante primitivo; onde age e debate-se o verti-
ginoso redemoinho moderno descansava a natureza, única
rainha em estonteantes exhibições de selvática grandeza e de
bellezas sem par; mas a mesma natureza caprichosa e
opulenta, encantadora è rebelde, deixou-se aos poucos sur-

m -Ash

JjjÈm*: y :
fcl,?ífc\r".'

' 
?,. ¦'

'''¦'-'ii

. f A

¦. . fc' ".-.'*..' . vfc



lís(¦'"¦" .'.\- ¦¦','.- 'i ' " '".

¦v? ¦:-.;.

V.

SHi.-V ."V-V^VVl: ;¦¦¦

.'v.vv ai,»..•».••..- ¦-,

s§»r.

fV,:' ', --.
'V* '¦¦ -'iJ'yXX'' •¦¦

•W '¦'¦'¦.

pipfc

'ftjMT1

V ¦¦¦¦.'.' ,. -. '

- . ..,... . .,

W'Vv

,;- ¦.¦¦ ¦' v Y-; : ¦¦,, ¦'¦ V

1ÍW ¦
-Sp^1"'- "'¦'''

HHíV •'.'"'••••"•¦ y.<-

WS"5 ¦ •¦' " •

Mm.'; -. - . 
":- 

,. :.:¦'¦ v .'•

¦ ¦¦ yX'';.

¦

-.-

tf

REVISTA

prehender nos seus mais recônditos segredos e amoldou-se
paulatinamente ás exigências da civilisação vencedora.

A alma, porém, crente e justiceira proclama que sem
aquillo isso seria impossivel, e a intelligencia, que se ufana
com suas múltiplas, variadas e indiscutíveis victorias, reser-
va palmas triumphaes aos que primeiro rotearam o terreno
afaro e ingrato, e que hoje é rico de messes, aos que pri-

meiro sangraraiii^^planíaá^n^s urzes do caminho em busca
de puros idéias afinal attingidos, aos que primeiro desceram
combatentes para a arena e delia retiraram-se cingidos de
opimos despojos, dos quaes se aproveita e se orgulhece o
homem contemporâneo.

Pois bem, os fructos sazonados do momento actual, as
glorias, os commodos, as louçanias modernas são a semente
plantada pelo humilde sacerdote, recordam a memória do
abençoado catechista. f

São justas, por conseguinte, aquellas glorificações. ;f;:|
Não admira, portanto, que com o caminhar das eras se

avolume no coração das populações Brazileiras a importan»
cia real, a relevância dos serviços prestados por aqueUes
dous evangelisadores, áquelles dous sublimes apóstolos das
raças americanas.

Riscar da nossa historia colonial o nome do mais illustre
filho de Tenerifè, olvidar a memória do Chrysostomo Por-
tuguez, do missionário da Ibiapaba seria rasgar algumas ojtt
antes muitas de suas paginas mais refulgentes, seria arraá\'car capítulos de capital interesse aos registros da civilisação
no mundo de Colombo.
_ A Companhia de Jesus, a organisação social mais admi-
ravel que eu conheço, iniciada em tempos em que o sopro
da revolta religiosa tentava arrancar os povos aos dictàmes
e á disciplina da Egreja, e constituída nos moldes vigorosos
do sonhador de Manreza, não se contentava em enfrentar,

Tm circumscrever os limites ao incêndio nefando que as in-
surreições da matéria, as incontinencias dos sentidos haviam
ateado de mãos dadas com a ambição desordenada e o or-
gulho insensato ; sentia que era pouco fazer recuar aos an-
tros as vozes descompassadas com que a apostasia pretendia
emmudecer as velhas tradicções; não lhe bastava arredar do
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leito, preparado pela ganância dos reis, pela dissolução
das Catharinas de Bora, e pela política interesseira e cortesã
das Margaridas e Renés, a torrente impetuosa das paixões
carnaes rotuladas, impudicamente, de liberdade de pensa-
mento.

A Europa era pequena para os Ímpetos generosos, para a
sede de glorias celestes desse batalhão predestinado; era
preciso enviar aos continentes longínquos, ás regiões mais
remotas os pregoeiros da verdade os esforçados cavalleiros
da milícia christã. Não havia muito que o nauta Genovez
descubrira novos mundos ; não havia muito que Cabral en-
gastara á Goroa Portugueza a pedra preciosa que teve o
nome de Brazii. Como para o Oriente, que sigam a devassar
as regiões mysteriosas da America, de velas enfunadas,
possantes galeões, esguias embarcações carregando umas e
outras em seu bojoobreiros para a civilisação, soldados para
as batalhas da fé. E em breve a terra de Cabral sentia o in-
fluxo bemfasejo de seus dotes peregrinos, e embreve a terra
da Vera-Cruz se constituía á palavra e ás obras da phalan-
ge, que, muitos com o sangue generoso e todos com a ala-
vanca da prece e do exemplo, entregava ao aprisco catholico
almas innumeraveis.

A predica e a educação conseguiam milagres. A cateche-
se avançava, dilatando as puras conquistas do Evangelho
ern acção. No que o arcabuz do soldado, no que á lógica
da espada confessavam-se impotentes operavam oceanos de
graça a estamenha e o bordão dos piagas do amor. E nesse
tablado em que giram tantas figuras heróicas, e nessa vasta
galeria em que se acotovelam tantos vultos laureados, e
nesse concerto de dedicações sobrehumanas pelo paiz, quesó
a religião poude avassalar, porque seus estratagemas, seus
expedientes eram o contraste, eram a condemnação das
praticas quotidianas dos colonos e.dos aventureiros sempre
sedentos do ganho, sernpre_espoliadores, sempre affeitos ao
captiveiro do índio, entre todos esses, a quem a sotaina en-
volvia, fu Iguram os glorificados de hoje—Anchieta no Sul,
Antonio Vieira no extremo Norte do paiz. Um é o creador
do theatro nacional, é o fundador da cidade de S. Paulo, é o
escriptor da l.agrammatica conhecida.da lingua tupy, é a
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providencia dos Portuguezes que se afadigam em lançar os
alicerces de S. Sebastião do Rio de Janeiro; o outro éo
apóstolo da Ibiapaba, é o vencedor dos Neengaibas agra-
decidos, é o ousado e invencível defensor da liberdade dos
pobres indios escravisados e opprimidos.

E\ pois, justíssima sua glorificaçâo e com a delles a do
Instituto de que, corno outros, são estrellas rutilantes.

O que é a nossa pátria deve-se-o a elles,os que argamassa-
ram em uma nacionalidade homogênea os diversos grupos
ethnicos que vieram a constitui.-a, os que romperam as alli-
ancas do indio com os inimigos estrangeiros, os que como
Anchieta e Nobrega expeliu am do Rio de Janeiro os soldados-
de França, como Diogo Nunes e Manoel Gomes restituiram
ás Quinas Portuguezas o Maranhão de La Ravardiere, como
Loupo doCouto e Benedicto Amodei quebraram o poderio
Hollandez avassalador do Maranhão e do Ceará.

Onde pisou terras do Brazil o pé do soldado Portuguez
que antes ou conjuntamente não fosse visto o filho de
Loyola? Águas turvas do Xingu, explorado pelo jesuitaRocque Hundertpfund, a l.a no ror innumeravel das vic-
timas de Sebastião de Carvalho; brancas areias da ilha de
Marajó tintas pelo sangue de Luiz Figueira, o sábio índia-
nologo, o digno continuador de Anchieta no ensino dos
pobres e amados Brazis,por quem elle commetteu o maximi
dos sacrificios.o sacrifício da própria existência ás mãos dos
antropophagos Aruans; tabas do Maranhão testemunhas do
zelo insaciável de Gabriel Malagrida, o heróico martyrisadc
do Rocio de Lisboa, a victima quasi octogenária em quecevou-se a garra adunca e , fiada da inquisição Pombalina:
cimos e bosques da Serra Grande onde passeia a visão
protectorado Amanayara; areias movediças do Rio de
Janeiro em que o catechisador escrevia seus cânticos e
hosannas á Mãe do Redemptor uni-vos, vós todos, no hymno
da immortalidade, trazei, cada um, as pedras preciosas paraconstituir a coroa da mais excelsa belleza.

Já o disse algures e de novo proclamo convencido:
esbravejem embora as coleras partidárias e os ódios das
seitas, a sotaina no Brazil, como em toda America, íoi a sal-
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vaguarda da liberdade do povo, amparo da justiça, arauto
das grandes e generosas idéias, symbolo do patriotismo.

Na guerra como na paz, entre as tabas do selvagem como
m púlpito dâ cathedral, no silencio da floresta como no
turbilhão da cidade, nos momentos angustiosos da pátria ou
nas suas heras de triumpho a humilde cruz do sacerdote
catholico operou mais conquistas para a civilisação e mais
glorias para á pátria do que a farda agaloada do fidalgo ou
a espada do soldado (l).

São justas, repito, as apotheoses a Anehieta e Antonio
Vieira.

Mas pondo de parte no momento presente o Apóstolo
egrégio dos trez grandes Estados do Sul, desejo contemplar
de mais perto embora a traços rapidíssimos seu irmão de
roupeta, que a nós outros filhos do Norte mais interessa e
captiva,

Si as manifestações de preito, feitas por Brazileiros aos
membros da Ordem do Loyola,solvem uma divida de justiça e
são uma homenagem á verdade, o preito rendido a Antônio
Vieira satisfaz alem do mais ao nosso amor próprio de
patriotas pois que recahe sobre um homem, que nos per-
tence tambem, que é tanto Portuguez como Brazileiro.

E' elle mesmo que n'o-lo diz nestas palavras ao Marquez
de Minas:

«Não quero dar a V. Exc. o parabém do conselho ul-
tramarino; mas dera-o de mui boa vontade a S. A, que
Deus guarde, por esta eleição, e o dou ao mesmo conselho,
á índia, ao Brazil e a todas as nossas conquistas.

Eu ha muitos dias que as considero mortas de mais de
quatro e esperando a sua resurreição com mais fé que
Martha. só lembro com Maria e com as suas lagrimas o
amor e patrocínio hereditário, que a V. Exc, merece o
Brazil, aquém pelo segundo nascimento devo as obrigações
de pátria,.»__;.__.. _¦ < 

¦___

Em verdade si Vieira nasceu em Lisboa a 6 de Fevereiro
de 1608; e esse trecho de sua historia está hoje fora de

O Notas para a Historia do Ceará pag. 144
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qualquer contestação graças aos pesquizadores entre os
quaes o venerando Marquez de Santa Cruz, D. Romualdo
Antônio de Seixas (1), veio elle para a America Portugueza
aos 8 annos de edade e nella manteve-se, com interrupções,
até sentir-se moribundo na Quinta dos Lázaros e recolher-se
ao Collegio de Jesus da Bahia «para morrer como religioso
entre as orações e braços de seus padres e irmãos» (2).Lisboa deu-lhe o berço não ha duvida, mas a Cidade do
Salvador guarda-lhe os restos preciosos, juntamente com os
de José de Anchieta, como guarda tambem, relíquias de
valor inextimavel, a cadeira donde elle fazia suas admira-
veis pregações, e a pobre e sollitaria cella. cujas paredes elle
aqueceu com o verbo ardente, de que tinha o segredo.com as
scintillações de sua intelligencia genial.e cuja atmosphera elle
santificou com as disciplinas e as lagrimas; ouviram-lhe os
primeiros vagidos as águas marulhosas do Tejo, mas' o
torrão seu predileeto era o em que elle queria que a familia
se enraizasse esqueendoa Metrópole (3); o aca.so capri-
choso fel-o Portuguez de nascimento, mas foi no Brazil quese lhe apurou a vocação, que seu espirito formou-se e appa-
relhou-se para as luctas de sua vida tão accidentada.

Ou porque seu pae, Christovam Ravasco, viesse á colônia
despachado em algum cargo e o filho houvesse de acompa-
nhal-o, ou por outro qualquer motivo que consegue escapar
á critica, no livro dos destinos, estava o do joven Vieira
irmanado ao do nosso Continente, palco enorme para as
representações de homem tão descommunal, e porque a
Providencia se apraz em suscitar a certas epochas certas e
determinadas individualidades, foi a Bahia por singular privilegio a merecedora de o acolher em seu seio.

Era isso em 1615. Dez annos depois Vieiia abandonava
a familia para correr ao collegio dos Jesuítas, cujas doutri-
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-W-^«ttoria-apresontada ao. Instituto Histórico e Geographlco
Brazileiro.

(2) Carta de Antônio Vieira ao P.° Balthasar Duarte. '*" 
,1

(3) Carta de Antônio Vieira pedindo para um cunhado a nomea--
ção de Mestre de Campo,
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nas e lições faziam-lhe a admiração e o pasmo, os mestres
por excellencia de então, mas só aos 28 annos via completa
sua suprema aspiração, via-se ordenado presbytero, dizia a

Iprimeira missa.
) Mas cingido de que Armaduras entrava elle na arena do
imundo! em-que forjas temperara o aço de suas armas!
] Entregara-se a sérios, a profundíssimos estudos como
que preparando os degraus para o templo dá immortalidade
que seus feitos edificaram na pátria e no Estrangeiro; pres-
jara serviços de relevância aos companheiros do claustro
I á mocidade sequiosa de instrucção ; fizera-se senhor dos
segredos e das difficuldades da língua dos indios, cuja con-
Versão foi o ideal preferido de sua existência tão gloriosa e

/tão malsinada, tão cheia de favores e considerações e tão
abiberada de provações e desenganos; professara a rhetori-
ca, a philosophia e a theologia; commentara as passagens
mais difficeis das sagradas escripturas; discutira, assentara,
pesara o que a paixão pela felicidade e grandeza do paiz'confiava ás meditações de seu cérebro privilegiado e ás
delicadezas e amores de sua alma sempre e genuinamente
Portugueza; miniaturara, esboçara, traçara os largos perfis
para esse thesouro litterario que elle gradualmente foi

I acerescentando e melhorando ao ponto de legar aos con-
itemporaneos e ás futuras gerações essas paginas de incrível
erudição, hoje tradusidas e encomiadas nas litteraturas
Européas, esses modelos de linguagem pura, correctissima
que fazem delle o representante mais autorisado da lingua
depois de Camões, esses rasgos de eloqüência sagrada que
constituem a collecção mais admirável que existe em seu

! gênero no dizer de Larousse^ que lhe deram direito a ser
chamado o Chrysostomo Portuguez, o príncipe dos orado-
ires de seu tempo; ensaiara triumphalmente o púlpito Bahia-
no, que a breve trecho conseguiria transformar ora em

inay donde irrompem em catadupas as esplendidas belle-

- *

^asdaT Religião de Jesus e as verdades do Evangelho, ora
jsm trombeta possante, que leva o terror ao seio do inimigo
/é engrandece e avigora os ímpetos e as resistências do
valor pátrio, como esse sermão do anno de 1640 contra as
armas de Hollanda, que nos recorda ò Ajax de Homero a
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¦ - 1 '.Vsí'' Vapostrophar a divindade, sermão pelo abbade Reynal qua-f
lificado do mais extraordinário que já se ouviu em púlpito |christão.

No anno seguinte ao em que elle pronunciou tão celebr^1 ,
oração eil-o que segue para Lisboa, embora a contragosto. ;;

Como todas as colônias, o Brazil ardia em manifestar,
gratidão e applausos aos restauradores da independência
nacional.

Eil-o,o grande jesuíta em companhia do filho do vice-rei a
demandar Lisboa levando a segurança da solidariedade
Brazileira contra os usurpadores de Gastella.

Chegar á Corte Portugueza, privar com o joven rei que
a revolução collocara no throno de seus maiores, seduzil-o
e com o rei a nobreza e com a nobreza o povo foi para o
athleta da palavra trabalho de poucos mezes.

E' o periodo de seus triumphos oratórios, para os quaes
eram pequenos os templos de maior capacidade e aos quaes
concorriam toda a nobreza de um e de outros sexo, os
sujeitos mais graves de todas as sagradas religiões e o mais
selecto e o mais lusido do povo (1); é o periodo de seu
valimento no paço e nas boas graças do rei, que fal-o seu
pregador e encarrega*o das mais difficeis missões diplo-
maticas nas diversas Cortes da Europa em que era preciso
assegurar-se o throno inutilisando a influencia Castelhana.

«Nestes diversos encaigos e situação, diz um seu bio-
grapho (2) apenas se encontrará assumpto de administração
e governo, e regimen civil, politico e religioso que o P.°
Vieira não discutisse, tractasse e praticasse, ou nos seus
opusculos e pareceres, ou nas conferências verbaes, ou nos
púlpitos, ou executando e obrando pessoalmente. Questões
de economia politica, impostos, empréstimos, instituição de
companhias de commercio, marinha, guerra, cessões c

y yy—íy.,

SM»!!-!

K*•

territórios, tractados, allianças, casamentos reaes, reforma,
d ,s ordens regulares, e ainda a da própria Companhia e da'
inquisição, tolerância religiosa, tudo lhe passa pelas maos,-

¦ ¦ i
V

(1) Frei Francisco dc S. Maria. \\
(2) Jo5o Francisco Lisboa, Vida do P.e Antônio Vieira pag. 84.
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DA ACADEMIA CEARENSE

nadaencapa á sua indefessa actividade, e á admirável
íecundildade do seu espirito neste periodo brilhante da sua
carreira.» ¦. ~A

Mas 'um outro destino convidava-o, seduzia-o. As Cortes

ja não fiem para elle as fascinações de outr'ora. A palavra
máscula e inspirada sente-se cansada, tediosa das palmas,
Güe eâfcndéiâm pelas naves dos templos sumptuosos e

.jr--V*'' 
'¦¦ 

/{íx -.'X^fi

-i- .>'¦ .1 ¦.. ¦ .'.

anceia |>or ir perturbar o silencio magestoso das florestas
convidando seus donos ao banquete da civilisação; os pés
acostumados aos vetados, aos tapetes das câmaras fidalgas
e dos :orredores apinhados tem pruridos de cingir a ai-

percata humilde e tude; o calor morno e perfumado dos
saiões vae trocar-se pelo sopro áspero dos ventos a geme-
rem nas enxarcias, pelas lufadas quentes das praias a
cuspirem as areias á face requeimada do viajor desfallecido.
O politico, o diplomata vae ceder o passo ao missionário,
ao cateçhista.

E par|a Vieira essa havia sido a visão seductora de seus 20
annos. Era chegado o momento de cumprir o-voto, que
acariciará no foro intimo ao entrar para a Ordem e que a obe-
diencia aos superiores arrancara-lhe da alma enthusiastica.

. Talvez que diante de seus olhos passaram como espec-
tros a apavorar-lhe a alma os motejos e as ameaças, o riso
escarninho da multidão,o saque a mão armada do collegio
de S. Alexandre, a prisão incommunicavel na hermida de S.
João, a violenta expulsão para o Maranhão e do Maranhão
para Liffeã; talvez: mas a todos os óbices levará de ven-
cida a heroicidade de animo do iníatigavel missionário; nem
as desjèfldades de Pedro de Mello, nem as artimanhas das
Camaraíl e seus Procuradores, nem os tropeços suggeridos
ás Viissáes por Capitães mores, como Balthazar de Sousa
Pereira s Ignacio do Rego Barreto e Capitães de entrada

"como 
Gaspar Cardoso o demoverão de seus santos propo-

silos. »
Eíl-.o Ao Maranhão e no Pará entregue á catechese para

o qüe velm munido das competentes Cartas Regias, mas o
Maranhão e o Pará são pequenos para sua sede de conquis-
tar almas á fé e vassalos a seu rei; a ilha de Marajó vêl-o
Oacifko cominador dos ferozes Neengaibas rebeldes até
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*1Í'A.Íentão ás armas Portuguezas, prováveis alliados "M 
im'M

dez si não fôra sua intervenção corajosa eeíficài;^- jas
da Ibiapaba esuas cercanias resoam cornos çpitfêoJ§F^; §f|
phaes da Religião e os Tobajaras dobram a c&vtí ; eíe
dos seus ministros,que lhes falam a linguagem dite cir : g|da egualdade e perdão; graças a Vieira e a seus eoa>:>fii Mí
ros de Apostolado convertem-se á civilisação as miséiéi- dos
Cambocas,Mapuás, Mamayanás, Aruans, Anajáte, 7ti|te teil
bás, Gujarás, Jurunas, Tapijós, e Tricujus; e entre te. tas
como entre outras tribus, aqui como ali, a todo tempo corno
em toda parte Vieira é o incansável propugnador da ;;íber-
dade do indio, é o defensor intemerato dessa raça espolia-
da e infeliz.

O colono acostumado a locupletar-se com os serviços do
selvicola, a quem rouba, escravisa e trucida impunemente,
oppoe ao revolucionário bemfazejo a grita descompassada
dos interesses contrariados e dos lucros em jogo,, atenta
desviar a propaganda generosa levando a mentira até os
degraus do throno e o incêndio das paixões ruins ac coração
da plebe inconsciente e egoísta.

A elle, o Pórtuguez de lei, accusam de traidor á pátria, a
elle que percorçe a Europa suscitando inimigos aos inimigos
da pátria, a elle cuja roupeta vale mais que o sceptro ds seu
rei para a compra de navios e artilharias e para a rncbiüsa-
ção de exércitos, que se opporão aos exércitos hebpè nioes
na Europa e ás armadas hollandezas nas colônias;; a lie o
grande apóstolo, que não se arreceia de a.|pr com òs pro-
prios irmãos de habito quando julga necessário antepc: lhes
os grandes ideiaes em que se abrasa,amesquinham àh^oica
empreza buscando insinuar que ella é-filha de espúrios sêüttè
mentos pois tem por mira mudar apenas os escravisacbres,
que cessariam de ser os colonos para serem os próprios je*
suitas; a eJle_gue levanta só com o credito de seu nôtm em~
prestimos de milhões e regeita presentes regios com oTríõ^
a grandeza d'alma do hospede de Artaxerxes criminam de
interesseiro, a elle, o pobre de pobreza exemplarisaíima qual
o pinta com justiça seu biographo André dé Barvos!

Mas a obra do.Las Casas Brazileiro, que estava as'ente
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Sob^a sólidos fundamentos, precisava ser coroada de um
digno reimate.

Vieirai que mais de uma vez atravessara o oceano,
afrostanolo as tempestades raivosas e as podres calmarias
parva obfôr, como effectivamente obtinha, Leis Regias e Re-
gímentosi garantidores do bem estar e da liberdade das
raças Brazileiras, sente-se na obrigação de consolidar para
sempre sua grande obra de caridade e civilisação, enflamma-
se por enfrentar mesmo no redueto os inimigos de seu no-
me. o apedrejadores do í oi de sua gloria.

\k api o esperavam os favoritos de um novo rei esque-
cido k> f assado, esperava-o a inquisição, o tremendo tribu-
nal ogi<|) que não lhe perdoa haver advogado a causa dos
chr?ião|--novos, como si aquella grande alma se cerrasse
aosq.üeáxumes de alguma classe de opprimidos.

Doem-lhe os desterros para o Porto e para Coimbra, mar-
tyrisa-o a prisão, tortura-o a privação da predica por 26 lon-
gos mezes, mas a Europa culta e altruistica acompanha-o
eom suas sympathias e um Papa,o chefe da Egreja,proclam-
mando ào universo seu zelo da Religião, sua scieneia das
sagradas escripturas, o ajustado de sua vida e costumes, e
outros louváveis merecimentos de bondades e virtudes (*)
an'anca-lpjás garras dos Inquisidores para avocal-o a Con-
gregacao\ Romana dos Cardeaes, facto singular talvez na
historia eclesiástica. - •
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E come % mister que até em as agruras dos próprios soffri-
mentos V ira preste serviços á familia humana,no cárcere do
Santo O io gerou esse livro Notas Secretas dirigidas ao
Soberan ?ontifice Clemente Xsobre a maneira de tratar
a Inquisi. mg de Portugal a seus prisioneiros, livro que
despertou 1 \ Europa tamanha sensação que por quasi sete
annos j (U ;4— 1681) o Papa teve suspenso o temível"tribunal. 

\
Convites; dos magnatas de Roma o chamam ainda uma

4^^4Xidat#-eterna, um dos muitos theatros dc sua victoriar
na a a .ma {Sagrada, mas nada o pode deter ahi,nem mesmo

I jNTMÍWtfMMI.^^.:? :f*^f#yím

y|; ?alavi]as do Breve de Clemente X a Antonio Vieira
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os favores e as predilecções de Christina da Sueciía, Jaá o
escolhe por confessor, nem mesmo o paternal acofcí/?bto
do Chefe da Egreja; devora-o a nostalgia da pátria é |j-?|d|
novo em Portugal; mata-o o amor da terra Brazileih e Mo
a procura da terra dos brincos da infância e doi róiiaos
dourados da juventude, onde irá descansar a fró , ?au~
reolada. O lidador ia repousar. ¦{.¦' -,

A Bahia recolhia-lhe os despojos em seu seio r; ü?;tio;
Era o dia 18 de Julho de 1697.
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II Oi effeitos benéficos das medidas hyoienicas e
' * • especialmente Jos esgotos ,

Em face dos resultados a que cheguei pelo estudo das
causas mais constantes da mortalidade na Fortaleza, não
há dissimular a necessidade de oppor quanto antes os reme-
dios aplontados afim de poupar algumas centenas de exis-
lendas (que a desidia pessoal por um lado, e a indifferença
dos pecj.eres publicos por outro, entregam as fauces sempre
escancaradas do Molock, que se chama epidemia, moléstias
contagiosas, etc.

A Junta de hygiene, a que já me referi na primeira parte
deste trabalho, é uma entidade completamente abstracta,
cuja acçío nunca se fez sentir tangivelmente por actos de
certa importância, por faltar-lhe talvez os necessários meios
de bem desempenhar as suas funeções.

Se exip realmente alguma autoridade creada rio regula-
mento qiíe a rege, ella é forçada a levar a inglória vida de
rei fainedni.

A triste verdade, que nos fere a vista, é que-nos faltam
todos él meios, desde os mais elementares aos mais cu-s
tosos, iara impedir a invasão de uma epidemia, e no
caso desta manifestar-se, isolal-a ou forçai-a a morrer no
nascedouro; dentro do recinto impenetrável de um lazareto.

A nosL imaginação perde-se em conjecturas ao phan-
tasiar as (medidas sanitárias que a autoridade publica poria
em jogo (para debellar o mal, na hypothese figurada, e a
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menos de voltarmos ao engenhoso meio aque Boce&cio
soccorreu-se para salvar os heróes do seu Demm<yton
durante a peste negra, não descubrimos alvitre seguro on-tra as incursões de uma epidemia.

No entretanto, é banal repetir com o Dr. Rusch que o...meios preventivos contra as enfermidades pestilenciaes estãosujeitos ao poder da rasão e da industria humana, corno'|s
que se destinam a prevenir o damno causado pelo incêndio.»
Pode-se esperar, talvez por pouco tempo, o que o. mesmo Dr.
exprimia nestas palavras de intima convicção: « fíu §?-touconvencido desta verdade: espero vêr a epocha na < Ml
os nossos tribunaes punirão as cidades e povoações bastante
descuidosas, para permittirem que no seu perímetro se
recolham osgermens de moléstias infecciosas.» \ ,-.,

Eu, e todos os que desejam ardentemente qualquer -me-
lhoramento nas condições liygienicas desta Capitai, sabem
que não serão removidas de um dia para outro causa-- j|è
perduram secularmente, e nem esperam que os hábitos da
população se transformem ao toque de algum cer :{ão
mágico, seja elle vibrado por Moysés ou pelo mais pod : oso
dos governadores. Henri Murger, o bohemio de espimo e
de bom senso, dizia «que era mais fácil destruir W Eáado
do que um habito, embora nocivo ou ridículo. » l

Mas si a acção dos poderes públicos é inefficaz jiara on-
seguir tudo, não o é para operar os milagres pohenlosos
com que a sciencia beneficia as gerações presentes que a
ella recorrem. 1'

O testemunho dos factos é irrecusável, e ahi está a m-
glaterra para attestar quanto a industria humana pàde trans-
mudar a própria natureza do solo e tornar pilopieia á
existência o que dantes lhe era fatal.

Nesse paiz (Inglaterra) as obras de saneamentos rkli..;idas
pelo Local Governement Board produzirão urfiV ;imi~
nuição na mortalidade de 70.000 existências, alím das
enfermidades que evitou; e como annualmente çresc, o
numero de parochias que acceitam a ingerência desta juntade hygiene, aliás facultativa, o numero dos subtrahidos a.
morte tende a augmentar. \

Alguns tópicos do discurso do Dr. Joseph Faye 'ido \o
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Congress<p Internacional de Hygiene de Londres, mostram*
a verdadeira importância das medidas preventivas:

«Progresso sem precedentes em todos os ramos do saber
humano cjaracterisão o século actual, e a medicina preventiva
participoq largamente deste movimento geral. Releva entre-
tanto notá^ que íoi na ultima metade deste século que esses
progressões se accelerárão, e nos ultimos annos somente
que, abandonando as regiões da duvida e da hypothese, a
hygiene preventiva se apoiou sobre o terreno mais firme e
mais solido das deduções experimentaes 'e dos factos
positivos.!

«Hoje está.fora de duvida que um quarto dos óbitos na
Inglaterra \é determinado por moléstias evitaveis, e que por
conseguinte a taxa das taboas de mortalidade nas grandes
agglomenfcções poderia ser singularmente reduzida abaixo
dos algarismos que ainda hoje apresentão e que nós pode-
mos, conrí acertadas medidas de hygiene, melhorar as con-
dições da existência e prolongar a média das vidas humanas.
Os obstáculos principaes que se oppunhão ao desenvolvi-
mento dab medidas de hygiene erão de um lado devidas á
ignoranci^ e de outro á falta de confiança nas medidas a
executar, Um conhecimento mais completo das leis biologi-
cas; idéas! mais racionaes sobre a natureza e as causas das
moléstias determinarão gradual, mas seguramente, um me-
Ihoramenflo das condições da existência, e por conseguinte
uma diminuição, uma attenuação, sem ousar dizer uma
desapparíçjão, das causas mórbidas que têm exercido até
hoje uma influencia tão nefasta sobre a sociedade humana.

«Póda-sei hoje reconhecer com desvanecimento como são
populares è sympathicos os assumptos relativos á saude
publica; Aí despeito da opposição de alguns ignorantes ou
dos interessados, achamo-nos hoje em terreno solido, sendo-
i^o^Mto^peraiHim-progresso continuehnalucta™incessant(
contra a nriolestia.

«Mas do que nunca vê-se que as causas que engendrão
as moléstias e diminuem a vida estão sob a nossa ins-
pecção, podemos hoje restringi-las ou attenua-las.

«Para apreciar os progressos realisados pela medicina
preventiva, bastar-me-ha comparar o estado actual da Ift.
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glaterra, sob o reinado de Victoria, comprehendWdo uma
população de 29 milhões de habitantes, com a jlnglaterrada epocha de Isabel, que não tinha senão quatrcL milhõesLembrai-vos das terríveis epidemias que n'aque|la époch<>exerceram as suas devastações sob diversos noir|es-peste'
suor maligno, typho petechial, varíola, infiuenL ;fgfg|'
malária, desenteria, sobre uma população mal niitrida ma!acondicionada e um paiz inculto, coberto de pântanos. 

'
«Segundo Defoé, uma décima quinta parte da Jfngíãterraera oecupado por lagos, brejos, e paúes, fonte perpetua de

nevoeiros humidos e frios. As habitações da gehtl do povo,construídas de madeira, erão pequenas e immujndas mal
arejadas, ainda peior drenadas, ficando o sóio Roberto de
immundicies e saturando-se de todas os miasmá^s tóxicos.
As ruas, estreitas e descalçadas,constituião verdadeiras cloa*
cas infectas. |

«Taes condições tornavão estes meios os mais favora-
veis para o desenvolvimento de moléstias, e explicâo a in-
tensidade e a violência das epidemias tão diverjsas desta
época. Algumas dessas epidemias desapparecerâo e espe-
raramos que não mais reapparecerão, tendo . desappa-
recido tambem as condições que favorecião o- seu des-
envolvimento, senão as creavão. j

« Poderemos esperar que o mesmo se dará cora aquellas
que ainda nos ameação ? A nossa immunidade jduraníe o
ultimo periodo de cholera, permitte fundar alguma esperaa-
ça, sobretudo se o Governo e o bom senso publ/ico soube-
rem se accordar sobre esse ponto. j

«Se agora lançarmos um olhar sobre as" condições
actuaes; poderemos verificar a importância dos progressosrealisados. M • . '

« As casas são mais bem construídas, a drenagem e á
ventilação mais completas, a terra mais bem preservada de
impurezas; a febre palustre e a dysenteria,-outr^ravlo"
communs, são hoje desconhecidas; a lepra desappareceu
inteiramente. A mortalidade diminuio singularmente, ao
mesmo tempo que a média da vida se elevou.. A água é
mais pura, a nutrição mais variada e mais rica, as vestes
mais bem adaptadas ao clima, o caracter insalubre de mui-
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tas profissões foi attenuado, e sob o tríplice ponto de vista
physiw, intellectual e moral, o povo fez notáveis progressos.
A edudação generalisou-se, melhorou-se a forma de governo
e toda£ as condições sociaes progredirão immensamente.
Mas a!situação das nossas cidades reclama ainda novos
progressos,eé objectivo deste Congresso estudar o que está
feito, è o que se deve ainda fazer, não só no l nosso paiz,
como no mundo inteiro.

«.Se estudarmos os effeitos de certas moléstias conhecidas,
vemo.S que sua virulência attenuou se singularmente.

« pelo que diz respeito á varíola, vê-se que depois da pri-
meirá lei sobre o vaccinação em 1840, a mortalidade cahio
de 57^2 a 6,6 por 100,000, ainda que no periodo quinquen-
nal de 1870 a 1874, ella tivesse attingido a 42,7. Esteai-
garisnho mostra que ainda ha muito a estudar sobre a vae-
cinação.

« Ax'febre typhoide não estava separada do typho antes
de 1849; mas desde essa época, póde-se estabelecer que a
mortalidade tenha cahido de 0,39 a 0,17 por 1,000, estando
o progresso ligado ao saneamento das regiões.

« A mortalidade pela escarlatina oscilla entre 97 e 72 por
100,000 de 1851 a 1880, mas diminuio consideravelmente
nestes últimos annos (17 por 100,000 em 1886).

«Em 1868 avaliava-se em 50000, o numero de óbitos
por .tísica: a mortalidade por esta moléstia não diminuio
minto na Inglaterra. Entretanto, essa pequena diminuição
foi reconhecida em algumas grandes cidades, e os Srs.
Buchanam e Bowditch mostrarão que havia um parallelismo
real entre a diminuição do numeio de obtidos devides á tisica
e o saneamento do solo.

«O cholera iez a sua primeira apparição na Inglaterra em
1831, e appareceu tres vezes depois (1848 a 1849, 1853 a
59 e 1865 a 66), mas o. numero dos casos mortaes diminuio
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xada vezmais^^Tãõ^ãprêsentou caracter epidêmico.
«Estes felizes resultados devem ser attribuidos mais ao

estado sanitário do paiz que ao emprego de medidas coer-
cetivas e quarentenas.

«As moléstias evitaveis matão* 125,000 indivíduos an-
nualmente, e tendo-se em evidencia o num* "o das moléstias
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para cada óbito, chega-se a calcular que 78 milhões de di *de trabalho se perdem por anno, representando uma pe%de 193 milhões. Nesses algarismos não se incluem || &¦das provenientes da falta de saude e do esgotamento; diçr-"minado na classe pobre pela residência em habitações miia.vezes insalubres. . .W*9
»Fez-se já quito, mesmo nessa época que se po'depachamar a idade pre-sanitaria, mas ainda ha muito a fiei,Esperemos que o futuro seja mais rico em progresso ouV >

passado. A philantropia internacional permitte pensar aità]«Se se não.póde esperar a suppressão total das mQ&'fe|
zymoticas, não ha duvida que se pode diminuir-lhe k #*|
quencia, e se não somos capazes de ir ao fundo, á óilmni
do mal, podemos tornar o terreno em que ellas se deve7
desenvolver, de tal modo inhabitavel que se torne estéril,

«Mas o fim e objecto da medicina preventiva não ss d;.¦:¦.¦.
limitar a suppressão de todas as condições que favores ri
ou originão as moléstias zymoticas. Deve-se-lhe procura."''combater todas as cauzas, que na luta pela existência 

"poy

derem influir sobre as paixões do indivíduo, que determinai
a alienação mental absoluta, ou pelo menos pertubacdeánervosas e nevrosthenias que se multiplicão constantemente'I

«E' preciso tambem prestar attençâo á recrudesce .desses phenomenos psychicos, chamados hypnotism
braidismo, nos quaes sob a influencia de condições &..,-¦das, a influencia de um indivíduo se exerce sobre outro..'«Deve-se tambem attender ao abuso do álcool e do opiole de outros estimulantes e narcóticos, pelas deploráveis
conseqüências que acarretão.

«A influencia nociva das noções errôneas, dadas fonpoucos, a sobrecarga, a importância dos exames. mül.jÉ7
pados e sobrecarregados sem medida, e a idéa qu. §j.incute de que são eltes a melhor prova do saber, no en! nto

itue^e-despreza-averdadeirarcultura inteUecfüãlT^edm^
ção physica muito descuidada e abandonada, á iniciativa
individual, tal é a serie de assumptos que merecem cuidado-
sa attençâo da medicina preventiva, cujo papel é ante:; détudo preservar a raça humana de todas as causas
degenerescencia physica ou moral.

i/._í

M

.;,.-.¦ ii -,

11.

>

':)

'&:'< '-;V' '•'

|'>;VÍi '¦;

\aWitmWm($ã' ¦-'¦'¦' .... 1 . , '

,.¦¦¦.¦¦:
.... '¦---,.

MÉii7r' •¦¦
; .; ':,/v7.

\7
¦ 7'7«7 

''*.#



fü<•¦'

AÍ'

' "'¦Jltfc'
v ¦¦' ,'¦ tv,,-1 A IF'-

J.Í^MíwM*!1

1

$8_SSfflFâíi_fl_fe: v< 
" 

¦ ;; ^ ** ,t ,\.'A j 
-_, .;

MMHH^@MSH____H^f_S__Pi: ~"~
A . ¦

rAAA^J^miiM raSi

• - " : vía_
¦

''«Wí Ú ¦ ¦¦'..,;'*i pJ*<**«lW!*,W''».«*
!'•'-¦; '1 f

DA ACADEMÍÀ CEARENSE.._ ^s jf

.';'''.'¦

Mnv

' ' 
¦&$¦ 

'' 
'•

; . ' 1
, ¦ • \ í ¦>•¦ ¦, , v- •¦:• '

: i ¦ aa

rT$'.: 
'¦T'r

. '-^'VV.' V 
*.:"_.¦

i' i, A 'f ' • , ¦ '

Av"'
-' ' ' A* -'« A,' 

''¦.'' ' i; 'V-' "" •''."•¦¦. ii

«Embora a medicina preventiva date do tempo de „.
sés, só em data recente foi a sua existência legalmente
reconhecida. Pelas pesquizis scientificas e conscienciosas
observações médicas, os que se preoccupão com o bem
estar geral, conhecendo a influencia de certas causas no
aparecimento de moléstias, têm obrigado a opinião a

. reilèctir seriamente.
«Assim, João Howard consagrou vida e fortuna paramelhorar a sorte dos presos, fazendo adoptar medidas

sanitárias que modificaram o regimem das prisões.»¦10 este bello discurso, que resume os progressos da hy-
giene na Inglaterra, cumpre-me accrescentar os dados rela-
tivos a outros paizes que caminharam ao lado da grandeilha. •

Os algarismos que offereço referem-se na sua maioria ao
abaixamento da mortalidade geral em differentes cidades
depois, sobretudo, que adoptaram os esgotos como meio deafastar da habitação as matérias escrementidas.

Sobresae delles o declínio constante dos casos de moles-
tias infecciosas; como o effeito para causa; o conseqüente
do antecedente.

Lancemos, pois, a vista para os dados da estatisticamoríuaria de Londres, onde a febre typhoide tem diminui-do consideravelmente. A media de 1870—80 foi de 26 por100.000; a da mortalidade geral, de 23 por 1.000 em 1881de 22 em 1885, de 21, 20 e 19 ém 1890 a 1894.
• "- 

-Paris—1880—97,3 por 100.000
1881-95,8 «.««'"
1882-95,0 « « «

A mortalidade total era de 25 por 1.000 em 1882 e de 24em 1887 com tendência a baixar. Actualmente é de 20.
Bruxellas-A mortalidade geral desceu de 27 a 22 por1.000 até 1882!e a 21 até 1887, a da febre typhoide desceuaoiLpoj- lUUilOO de 55 que era antes dos trabalhos de^s-

_r_-> _/*_ 4 J**- #•* ^_ _______ _«__. _____ _a __._'___ __ ._¦

i ¦-,:,'; ¦ ¦;

' ij I. ;
" 

# J':'¦¦ ,

J

gotos; observando-se que todas as moléstias zymoticas têmdiminuído sensivelmente.
Franc/ort-De 80 por 100 000 a mortalidade pela febre
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typhoide desceu a 20. 1851 a 53—86 mortos por 100.000
h. 1854 a 56-83; 1857 a 59-91, 1860 a 62-70; 1863
a 65-47; 1866 a 68-61, 1869a71—71; 1872a74-79^
1875 a 77-28,1878 a 80-20; 1881 a 82-13.
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Hamburgo —A mortalidade geral foi
de 1845 a 53-39 por 1.000 hi
«1854 a 61- 29 « « «!

.« 1861 a 66—25,7 « «

Quanto a febre typhoide a mortalidade foi de 1871 a 75 —
ds 26,8 sobre 100.000 h. nos quarteirões em que as fossas
foram supprimidas; de 32, naquelles em que a transformação
foi possivel; de 46 nos que conservão as fossas.

Berlim—(Segundo R. Bôckh, director da Repartição de
Estatística de Berlim).

Annos Mortos por 1.000 habitantes
1801—1810-39,7
1838-1847-1:6.8
1848-1857-28,3
1858—1867—30,
1868-1877-33,4
1869— -30,39

«

1870—
1871 —
1873—
1875 -
1877—
1879-

-33,14
-40,50
-31,67
-34,87
-31,45

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

'M

«
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¦

«

«

«

« <sc

29,29
1880- —31,25
1188- -22,

Breslau, segundo os dados de Graetzer.
1876-33,1 mortos por 1.000 habitantes
1877—30.3. « «•--¦•«¦ «
1878-31,9 «-¦:.".«
1879—31,3 << «''-;:•¦«
1880—32,6 ?« « «

f • - 1887—29, « «
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Dantéig—De 1825 a 1862 antes dos trabalhos de sane-
amento 36,49 mortos poi 1.000 hab.; de i863 a 68 antes
do abastecimento d'agua, 38,4; de 1869 a 71 depois deste
abastecimento e durante a construcção dos esgotos 34.6;
de 1872 a 1880 depois dos trabalhos de saneamento 28,8
em 1887-27.

Nos oito annos de 1864 a 1871 antes da canalisação dos
esgotos, a mortalidade pelatyphoide foi de 9,9 por 10.000
h. De 1872 em diante, depois do funecionamento dos esgo-
tos, eila-decresceu, como se vê dos dados seguintes, de
Lievín :

-

População

. te' ./'/'.te»*:'''':* ¦-.;

¦

Annos

',* ...'•'.':.

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

72,556
73,821
75,086
76,352
77,617
78,882
80,147
82,150
83,599

Óbitos pelo typho Proporção
por 10,000 h.

51 7
30 4
38 5
25 3,2
20 2,5
20 2,5
15 1,8
14 1,7

0,74
A tabeliã que se segue mostra a differença havida na

mortalidade pelo typho antes e depois dos trabalhos de
esgotos, executados em cidades ingleza de mais de 10.000
habitantes.

Antes dos
trabalhos

Bristol 1847—51
Leicester 1845—51
Merthyr 1845—55
Hheltenham 1845—57
Cardiff 1847—54
Croydon 1845—50
Carlisle 1845-53
Macclesfield 1845-52
Newport 1845 -49
Dover 1855—53

Depois

1862-65
1862-64
1862—65
1860-65
1859-66
1857—64
1858-64
1857—64
1860-65
1857-65

Antes Depois

io,
14,60
21,33
8,
17,33
15,
10.
14,25
16,33
14,

6,60
7,75
8,66
4,66
10,50
5,50
9,75
8,50
10,33
9,
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Warwick
Baubury
Penzance
Salisbury
Chelmsford 1843—52

Antes dos
trabalhos
1845-55
1845-53
1843-50
1844 --52

Ely
Rugby
Penrith
Straford
Alewick
Brynmaw
Worthing
Morpeth
Ashby

1845-52
1845-51
18-15-52
1845-53
1845-51
1843-52
1843-52
1845 -52
1845—51

REVISTA

Depois

1859-64
1857-64
1856-65
1857-64
] 855-64
1859 -61
1855-64
1856-64
1 b60 - 64
1856 - 64
1856 - 65
1857 - 65
1856-61
1855-64

Antes Depois

m
16,
7,50
7,50
12,
10,40
10,
10,
12,50
13,50
23,50
7,50
16,30
13,50

8,83
8,
1,75
12,16
4,50
9,
4,50
l;
8,66

0,25
9,25
10, %
5,75

Esta tabeliã é de John Simon—Medicai Officer do Con-selho sanitário central.
Em Baltimore, segundo o Baltlmore Underwriter arepartição sanitária attribuia ha muitos annos a defeitos nascanalisações e nos tubos de queda, nas casas, os numero-

sos casos.de moléstias infecciosas. Em 1883 a municipali-
dade creou uma inspeccção para o exame do terreno e dascanalisações.

# O regulamento respectivo está em execução ha quatro oucinco annos, e o Sr. Caster, secretario do Board of He-alth, da mesma cidade, acaba de determinar pela estatística
a influencia favorável exercida por essa fiscalisação sobre amortalidade gerai. As inspecções sanitárias são muito fre,.
quentes, e, cada vez que um caso de moléstia zymotica sedá em uma casa, procede-se sem demora ao exame mais
minucioso de todos os canos, de latrinas, banheiros, ou
pontos por onde possão sé escapar emanações nocivas.

Diz o Journal d'Hygiene, de Paviz, que'de 1836 a 1883
(48 annos) se verificou que em Baltimore a mortalidade
por moléstias zymoticas regulou 29, 0% sobre a totalidadefios óbitos. De 1883 a 1887. depois do regulamento muni-
pai, esta -moléstia desceu a 21,94%. De íebre typhoide no

-,,_ *•;/..'

•¦' 'y--y.i.y.'."

I

.<¦¦«,

m4

"\r

;^;íl\.í^)

•?"+:l^y -

¦¦

. ¦: • -,ynríli



t-y..:XcSÊmmmmi
ir V,**'- '''vV^/iífcVVTv^Víl.
%__-&__HfM

¦ _£_»&£.' ¦ > -
¦www». II^W-P^P-I jWfMMWai

ri»**'' í%?l_l_afflS*.i'w'>:*8_ííW»_« Y!f#iX-'-'

L" '' i *
r. •¦! W;'' ¦ v :<-v

vv

Vf-

i
*•„':•

mm
mm.

i
W.
raiw*Pw
*¦' v v :
¦ V<'i-V'v í *" .

.T'.. ¦"¦'Ti' 
y; * **"**>!¦'' "Vy^-f.' • f .!>"' rffit' j_SBy^ft|(_áP^53^Í4tf^^^y_t^-,-t' ^-jV ^^^^ rjf- ^^^

. v1
- X. V":"i-«v,:

^i*»#apaWOC*rtrgaoc.«i^wiwpi i«ii,i)wp«j.

DA ACADEMIA CEARENSE

'"¦''v ¦'¦ > '¦.'.•.' 'VV .- -/i/V""'' -Vf;*,v'. 'V-V
¦' , " ' ,• '.' ''•' ' " '-'. ¦' ':' ¦.' 'tZ'** ' ' , S

93
• ¦¦-.-''' .¦ ¦ ¦-¦:¦¦¦:- 

íí, W'... ;

jEraSSS.

Denodo de. 1760 a 1883 a mortalidede média annual foi de
190, e de 1834 a 1888, de 153.

: A estatística demonstra com os seus algarismos, e de
modo imperioso, que as moléstias infecciosas estão intima-
mente ligadas á facilidade com que as fezes humanas e
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ictos orgânicos domésticos sao removidos da ha-
bitação.

E\ portanto, este o problema capital do saneamento
urbano e o que deve attrahir, de preferencia, as vistas do
governo nos melhoramentos a realisar na cidade da For-

O abastecimento dágua potável segue-se-lhe im media-
íámfnta; mas pelas razões seguintes colloco-o em segun-
do lugar.

habitantes desta cidade soffrem carência d'agua potável.Os

ft.

V -' y f .' 
'<¦ 

¦.'¦.

m
i#p

i Vv *
í.\ " :il V .¦¦

ua, que nos serve de bebida, é geralmente má, pesada,
Mí||gada de saes e de elementos orgânicos, em quantidade
qué não foi ainda determinada. Provem de cacimbas ou
poços abertos n'areia, revestidos ou não de alvenaria. O
processo de captação é primitivo, grosseiro e pouco asseia-
do. Nas cacimbas nao revestidas, o solo é cavado em forma
de circulos concentricos, deixando-se degraus na areia por> onde o encarregado de captar a água sobe e desce
até a camada aqüífera, ordinariamente circumscripta por
algum barril. Não raro o folhiço, as águas de lavagens de
roupas ou de pessoas, e até de animaes de carga, escoam-sé
por esses degraus até o fundo, indo-se confundir com a
agua potável e maculal-as.

Nas cacimbas revestidas de alvenaria não ha mais asseio;
os fragmentos de plantas, arrojados pelo vento, as immun-
dicei que as creanças e creados lançam nellas e a difficul-
daHde tiral-as, além da má qualidade do tijolo e da cal queas reveste, tornam a sua agua insersivel e perigosa para

^tllmentaçãa 1^ _:
O engenheiro civil, Dr. João Felippe Pereira, no relatório' sobre o abastecimento d'agua na Fortaleza, pretende que o

lençol aqüífero subterrâneo é sufficientemente abundante
para prover a necessidade de uma população de 40:000
habitantes, preconisando o systema de poços mais ou me-
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nss grandes, dos quaes a agua será levada por tubos
ferro a reservatórios, que farão a sua destribuiçãp na
cidade.

Eu não ponho em duvida a exequíbilidade do projecto, e
nem duvido que a agua venha a faltar; mas occorre-rre op-
por-lhe considerações de ordem econômica e hygienica, que
não são desprovidas de valor;

Em primeiro logar, não sei se este systema melhoraria as
nossas condições, porque agua de poço temol-a á porta, pro-
duzindo, a meu ver, a mor parte dos embaraços gástricos,
das dyspepsias e de outras moléstias, que interessam o
apparelho digestivo.

Antes de tentar-se cbra de vulto, custosa, e que uma vez
feita deverá ficar definitivamente, constituindo o núcleo para
ulterior desenvolvimento, mandão o bom senso e a experi
encia que se proceda a analyse chimica e bactereologica das
nossas águas de poço, afim de verificar-se a quantidade
das matérias orgânicas, a natureza das bactérias, e outras
qualidades que as tornem apropriadas ou não aos usos
domésticos.

Não forão tentadas taes analyses, de modo que procede-
se por conjecturas em assumpto de tanta importância, já
pelos resultados hygienicos, já pelas avultadas quantias, que
requer. .

Os precedentes e a experiência diária mostram ps
estragos sem conta que a agua de poço produz entre nós,
No periodo das chuvas o supprimento da pluvial, em»
bora não indemne de micro-organismos, é um verdadeiro
regalo e uma tregoa para os nossos estômagos, ordinária-
mente revestidos de uma camada de silica e alumínio das
argilas e arêas em suspensão, que ingerimos.

Uma rede de canos de 2 mil contos para nos fornecer
aquelle liquido impuro,—aggra vara não só as finanças es-
taduaes, a carestia da vida, e nada melhorará quanto a
salubridade.

Por outro lodo, a construcção de vasto ou vastos reserva-
torios para represar águas de chuva com o fim de abastecer
esta .capital é empreza que sobreleva as nossas forças e de
cuja exequíbilidade os professionaes ainda não decidiram
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DA ACADEMIA CEARENSE

D'antemão pode-se admittir que a obra não offerece difflcul-
dades technicas, maxime depois da construcçâo do monu-
ríiental açude do Quixàdá. Qual porem será o seu custo?
Qual o local ou locaes apropriados a barragens ?

São questões não estudadas e que vêm patentear as
difficuldades do problema.

Provisoriamente, offerecem-se dous meios de melhorar
esta situação.

O primeiro consiste no estudo das águas dos poços exis-
tentes e na escolha da menos nociva. A municipalidade
desappropriará a íonte, estabelecerá um systema de capta-
ção asseiado; e em carroças de sua propriedade e por agen-
tes de sua confiança destribuirá água pelos domicílios, medi-
ante taxa módica. As despezas com este serviço serão relati-
vãmente pequenas e a receita sufficiente para cobril-as, com
applauso e agradecimento dos habitantes desta capital. A
analyse das águas não demanda apparelhos complicados,
nem custosos, e uma rápida aprendizagem habilitará qual-
quer professional a manejal-os satisfatoriamente.

O outro meio é mais dispendioso; consiste em obter de
Maranguape, do rio Pirapora, por exemplo, e diariamente
certo n.° de pipas d'agua que bastem para o consumo
dos habitantes, que quiserem recorrer a ella, como meio de
melhorarem dos encommodos gástricos Ha particulares que
recebem supprimentos d'agua daquella procedência e por
essa forma. Um serviço regular, systematico, deveria concor-
rer para a diminuição destas enfermidades, tão generalisadas
entre os habitantes da Fortaleza.

A construcçâo de cisternas pelo methodo adoptado em
Busnos-Ayres pára armazenar a água de chuva, seria ainda
uma solução ao alcance de todos os proprietários de prédios.

Índico as medidas; não as discuto para não alongar este
trabalho.

Do que acabo de expor é fácil concluir-se que, ao menos
provisoriamente, a questão do abastecimento çf água poderá
sosírer delongas por haver meios de suppril-a. Não assim a
dos esgotos, que de dia para dia mais se aggrava.

O systema dos cloacas fixas, ao menos como ellas são
constiuidas na Fortaleza, está inteiramente condemnado; o
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dos barris removíveis é dispendioso, anti-hygienico e por-ventura ainda mais nocivo á saude publica.0 que existe entre nós é simplesmente mau, impróprio de
uma cidade, que tem proporções para augmentar lenta-
mente, como já fiz sentir.

ESGOTOS DA FORTALEZA

Da exposição, que acabo de fazer, dos differentes systemas
de esgotos, vê-se-que-não-é-indifferente a sua escolha em
relação a hygiene e as condições econômicas desta capital.

O tudo ao esgoto, isto é, o systema corrente de enea-
namentos apropriados a receber, n.ão só as matérias fecaes,
águas servidas das casas, como as de chuva e de lavagem
das ruas, seria a melhor das soluções, se o Estado ou o
Municipio dispozesse de meios para leval-o a effeito, sem
aggravar sensivelmente o contribuinte, já enredado nas
malhas de múltiplos impostos geraes, estadoaes e ca.
mararios.

O illustre sábio inglez, Crookes, disse publicamente em
Londres, que preferia a possibilidade da doença e da própriamorte á certeza de pagar 12 a 17% de taxa addicional para
gozar do beneficio dos esgotos.

Não vou tão longe; mas tratando-se de. melhoramento,
cuja importância e urgência parece estar demonstrada nas
paginas anteriores, (1) cumpre acertar no melhor, cônsul-
tando ao mesmo tempo o minimo de sacrifícios a exigir dos
que tiverem de receber os seus benefícios.

O tudo ao esgoto requer trabalhos custosos, encana-
mentos de largos diâmetros, grandiosas usinas de recepções,
bombas de elevação potentes, etc, o que accrescerá de 40 a
50o/° e mais, as despezas com os esgotos mais consetaiieòs
ás nossas necessidades e condições.

Accresce que até o presente as águas pluviaes, cabidas
no perímetro dar-etdadej-aao causaram os damnes-cmerafeiF

'O

res costumam fazer.
As innundações de ruas são quasi impossíveis entre nós,

já por serem estas suficientemente espaçosas para darem
vazão as águas, como pela permeabilidade do terreno.
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Com o desenvolvimento das edificações, impor-se-ha a
conveniência de dar escoamento rápido a estas águas nas
ruas mais baixas, onde nos invernos copiosos, se formam
alagados e poços. Alguns collectores nas ruas verticaes a
praia, como os que existem na rua Formoza, esquina das
Flores, bastarão para impedir os empoçamentos daquellas
partes.

a Por ora é preferível dotar a cidade d'uma rede de esgotos
para as matérias excrementicias, águas servidas das habita-
ções, e por excepção, para as de chuva de uma parte das
casas, convenientemente dirigidas aos closets ou tubos de

^descarga (sumidouros).
À adopção do systema separador ou de Waring permitirá

fazer-se grandes reducções nas despezas, tendo-se serviço
melhor. Na cidade de Memphis, como ficou dito, a applica-
ção deste systema trouxe uma differença no custo das obras
projectadas de 14 milhões para 1.150.000 frs. cerca de 1/7
menos.

O projecto do Dr. João Felippe Pereira, apresentado por
parte de uma Companhia de Rio de Janeiro ao governo do
Ceará, é uma applicação ligeiramente modificada deste sys-
tema; e nos seus traços geraes o mais adequado as nossas
circumstancias e necessidades.

O autor do projecto levantou a carta cadastral desta ca-
pitai e em vista delia traçou o conjuncto dos encanamentos a

^construir.
A simples inspecçâo occular da topographia da cidade

indica qual a direcção a dar as grandes e pequenas canalisa-
çoes de matérias fecaes e a inclinação geral que devem
ter

Pelas razões já expendidas, os systemas Liernur, Berlier
e outros não podem ser tomados em consideração. A enge-

Tihostda^e e complicação delles, o custo excesstvora-laltà-
de dados relativos ao seu funecionamento em larga escalla
São avisos salutares que previnem desde logo contra elles o
animo dos profissionaes e a confiança do capitalista.

Sarem caso extremo, como por exemplo, a falta de uma
condição essencial ao estabelecimento do systema Waring,

*' Aj$A;
/

'''VVpV. -

'
. 

¦

'¦''A , ¦¦' / •-. t
.,• v'.¦'",;¦"..'.' '. ¦ .i.¦'.¦:¦.•-';'i¦;¦•'*'¦•'.;•¦'¦ .¦'¦' '.'. -..''¦.;¦'. v- :.<y;-yz, y-'»:y.-.'k¦¦:viv ;;

' 
, 

. 

' 
¦ 

¦ ' 
¦¦. 

¦ 
¦

.¦v
-***>

'-' :>X

.;,.'f"'-f'-í:
';/.:. ;

a;?í
>% ':

.;'¦'.;•;¦;•«

¦ - I

. .1
vv;,.

;p;

A .,¦ ¦ "•• A,4:'''Ak,HAA
- .,.

: v
> Vi''

!SA

A

V •

¦y -*;K y»

. ' * '

a



,# • Y}, ^W^^^SrT^ÍÊÊfwl^if '' ¦ ". ?'¦'?'' ?i-5^'r-'??C

-. : - ?^Vi?ÍAV^ .ImÍHM^m^,- í, :y;-„- * :* -*a > ¦f^":- ""'•>%Miè!

HraÍ§£ÉiKÍW? -y '? J'" •'.--• '*«„M v ,,
8®i*'í- í-''" V? ".' ""'. :" ' ¦?'"".'" , "¦¦ * '--Ji'M^

p: ¦:¦;;¦;;,': - * •

eEIí/<*
fR[l|*ír',- 

»-."

BKt^-*-^ •- -
BwB^T^^wiMTtfjíiW^ãá.?.'¦ 

'' 
3bK,-' IV''-':'-: - ¦¦-¦

BKwM^K^^íí^C'*:;' *0»*'¦'" '¦' ¦¦¦'
mmummwmmwHJi 'í'flrv W . :¦-¦---¦ •

|BMS?.i".'r?'r';' ¦ •,i ..
I«lil!Í»raV-f??'? .'.".',

fcfo^'.'*'ç'''.? ¦„, ¦'?'?'? ,-. • ¦ '

HHgKiíiVV-.-...--: ¦
ifflPí»;?*-'-' -¦'••.•• ri"-'.- ¦....-
«¦»,-#.'•• ¦* '¦• ¦¦¦-"¦ ¦¦¦v--*--'.
mpy- ¦ .
¦¦Kk»'--?
HHHKra?.-%;/''¦'¦',¦
|MK|Í$Í??.,

•m?W.¦*>!*¦ . r-j

¦ ¦ 
| 

. -

-" %:' 
"-'*' '?

: -..#!''

' df** 
¦ ¦

OD DVY/T6TA .»;'.t^^l^^PVO .. • KBVIoIA •.¦•^;^4^^-/f

,'lffl

¦IINSI
-..' • ¦¦ * ?¦

??>c*l- tJ

:¦¦¦

• * . ¥? ¦ ...

jSHbSB5'í. 
*,T* ¦¦'.. >

'¦Si/ .'.¦•¦¦.••¦'¦ 

autoiisaria a escolha de algum destes, embora mais custo|||
e complicados.

O.Dr. Lassance, preconisando o automático de Berlí ^
mostfou-se convencido da difficuldade, senão impossibilidade^
do esgoto commum, pela carência irremediável de inclinação*
no solo e penúria dágua para lavagem dos encanamentos.

Eis as suas próprias expressões no Relatório, já citado:
« Na Fortaleza ha falta das duas condições essencíaes;

não ha declive sufficiente para o mar e nem agua bastante
para as lavagens; por conseguinte jamais tal systema ou
qualquer outro que para o seu bom exito dependa dessas
condições, deve ser empregado. Quanto a falta de declive,
quem percorre a cidade nota que ella tem um declive nata-
ral para Leste, conduzindo as águas para o Pajehu; outro

para Oeste levando-as para o riacho Jacarecanga, finalmente
um terceiro para o mar.

« Por conseguinte, os pontos mais baixos da cidade sao
as embocaduras destes dous córregos, e a differença dc
nivel entre aquellas e o ponto culminante da cidade não <
superior a 25 metros. Ora, bendo de 2.000 metros a distan-
cia que separa o litoral do ponto culminante da cidade, con-
clue-se que o seu declive para o mar é de lm23 por cento.
Tal declive é sem duvida insufficiente para que as matérias
sólidas tenham fácil escoamento, mesmo quando auxiliadas

por grandes massas d'agua, porque tendo esta pouca veloci-
dade, depositará no fundo do encanamento as mat rias que
tiver em suspensão, as quaes no fim de certo tempo forma
rão uma crosta diminuindo o diâmetro dos tubos.

« Quanto a questão das águas, eu disse que na Fortaleza
ha falta d'agua; comprehende-se que a minha asserção é
relativa e não absoluta; e que esta falta é verdade de todos

^conhecida, dispensando-me de qualquer demonstração- £?
«Na Fortaleza não 

"ha 
um so manancial•"; as ãguas sao

extrahidas de poços, denominados pelos naturaes cacimbaf,
e estas tornam-se deficientes, quando as seccas periódicas
assolam a província e se prolongam.

« Nas ruas que marginam o córrego Pajehú e Jacarecan-

ga a agua é encontrada quasi á flor da terra; mas nas casa;
construídas na parte central da cidade para se conseguir
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^ ^,^ nnaiiHflda ha necessidade de escavar poços
, .. mtrT^t X#* a maior parte dos
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Cearam poroooasiâo do «"£^"^
*ggk nnnto n , té apresentar-se uma o^ecção qual a 

^em1; «Íl.w ,1o oceano: é exacto: si a abundância dágua
:jfèf

•*

• ?';*

v»f"

è-

-

í'.:..'

yy,:,

- .w,Vagua do oceano; é exacto: si a abundância dágua
ÍÍM cotrigir a falta do dective, poderia com proveito ser

tíSSla f gua do mar; porém é preciso cons.derar que
IM 

'ia 
augufentar grandemente #f^M*#Ê*£

e conservação do systema, e devendo-estas ser pagas; pda
opulação que delle se utilisasse, ficaria es a ob gada a um

ônus incompatível com as ^J^.*^^**™
nobre o geral da população e não poder supportar para tal
K;; Suribo^oV rePresente va,or superior a0 q
'vflo&òèi decima urbana «• 

mÚ Lassance reconhece, em summa que a solução da
a^M do esgoto corrente depende da falta de declividade
WM porque a d'agua é removível a custo de despezas
-miràt Não ha engano mais manifesto, e admira que pro- •

dade ue
dade as

T!li T! j' l/Nau lie* uiigtiiiv iíjc.»^ -- - -

liidnl tão illustre desconheça não só os trabalhos das

^Itóel cidades servidas de esgoto, como as regras, hoje
cíass^-áí estabelecidas por Freyssinetna sua obia-üssa*-
nissiyfiÀnt des villes.'.( DECLIVIDADE

Frevfesinet diz:
*Ou|com uma declividade de 2/10.O.00 ou 20 centímetros

por''há faro, os líquidos do esgoto adquirem uma vdoci-
'^>/3 de metro por segundo e que com esta veloci-

»« ... matérias em suspensão, isto é as que entram na
eonioosição normal das águas de esgoto, não formam depo-
sito nas galerias: Abaixo, porém, desta velocidade, os depo-
sitos omiçam a constituir-se. Segue-se dahi que a declividade
rie 2 ! 0.000, todas as vezes que as circumstanclas topogra-
,P!usas pérmittem adopfal a, resolve a questão da salubn-

* t ." 
-irmi effeito, com a velocidade de 2/3 de metro por

segundo, ou a que lhe I correspondente de 2.400 metros por
hAu cs líquidos de esgoto percorrem em um dia 57. kilome-
tros ou urça distancia superior á extensão de qualquer rede
,,ie es^ôtoj medida esta entre seus pontos extremos. Por
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outo lado, jamais se deve descer abaixo da decliviãa*
de acima, a não ser que a limpeza seja garantida artificial-
mente e de modo que as matérias depositadas pela insuffi-
ciente velocidade não parem em ponto algu-u o [tempo
necessário para entrar em putrefação.«

Por sua vez diz outra notabilidade scientifica quei
«A inclinação de um esgoto é determinada pela altura

obrigada de sua base no ponto mais alto e a cota do <%spe-
jo... As inclinações mais satisfactofias compiehendeiH-se
entre 0,01 e 0m,3 por metro; as arêas começam a depositar-
se quando o declive do esgoto è inferior a (),m0i5 por ^trp?
as vasas quando elle desce até 0,m'005, e os dêposkos $e;
formam rapidamente quando cae a 0m,0025.Não ha inconve-
niente em exceder de 0m,03 por metro nos pequenos; esgotos,
não visita veis; mas nos que tem de ser circulados poriope-
rarios, inclinação superior a 0,m3 é perigosa, por que õ
revestimento interno do esgoto torna-se escorregadijp. :\l$%
do 0,05 é mister renunciar a inclinação continua eltiirpárâ
base do esgoto, ao menos o audito [banquete] de ci/:/cu ação
em forma de degráos.» (G. Redimam—Sahtbvité urb iihaL
Paris lsb8 pag. 566.) \

Os factos confirmam a theoria acceita. ]
Em Bruxelles, cidade salubre por èxçeliencia, os esgotos i

esquerd i do Senne tem fraco declive, Cm,0003' nawieüiãv e
entretanto por oceasião da visita, diz Pignant, (cBrii cif:
pag. 145) não sentimos cheiro algum nos collectores.tonan-
do-se apenas sensível nos pequenos esgotos.

Em Dantzig a inclinação geral é de ^m)')04 a O^OOtóí
por metro ; a dos canos secundários da05O01 a (!),0;,; em
Breslau regula 0,m')2 a 0,03; em Berlim o minimo é de
0,m02, sendo a dos côllectq-es de.0,^00036 a (:,ra05;. em
Francfort os collectores tèm o,m0)5 por metro e os secunda-
rios 0,m0ül; em Lisboa os canos partira^
metro; em Memphis (systema Waring) 0,005 nos pequenos
encanamentos e 1,7 milli tíetros nos collectores; nò projecto
de Dijon 0 «002,. % 

'.

Estes exemplos são decisivos; cortam a questão; não se
referem a cidades cujos esgotos tenham sido construídos em
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tempos idos, senão recentemente, e alguns ainda em pro-
jecto.

O Dr. Augusto Coimbra, esgenheiro hydraulico, antigo
chefe da fiscalisação das obras do porto da Fortaleza, refe
rindo-sò a este ponto, pronunciou-se de modo inteiramente
opposto ao Dr Lassance. São suas as palavras seguintes:

« A disposição do solo desta cidade apresenta muitas
facilidades, que raras vezes se deparam em outros lugares,
para a distribuição de uma rede de canalisação de modo a
encaminhar as matérias fecaes, com o declive competente
dos pontos onde for necessário se utilisar dellas ou lançal-as
ao mar».

Aígumas autoridades, como Burkcle e Hobretch, opinam
pelos declives suaves, sendo que este prefere galerias quasi
sem declive a tel-os com tal inclinação que a parte inferior
fique completamente secca, devido a queda demasiado
rápida..

Sei do a differenca entre o ponto mais alto (Praça de
Pelotas) e o nivel do mar de 25 metros, e a distancia entre
os mesmos pontos pelos valles de Pajehu e do Jacarecanga
cie i. jOO a 2.000 metros, segue-se que a declividade geral
será de l,m25 a l,m66 por 1.003 metros, superior ao maxi-
mo de qualquer das canalisações de esgotos construídos
nesses últimos annos.

A objecção, portanto, formulada pelo Dr. Lassance e
contra a qual se esbarrara a sua engenhosidade, levando-o a
repudiar o systema corrente de esgotos pelo pneumatico,
precisa ser reforçada com augmentos mais consistentes.

SUPPRIMENTOS D'AGUA
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Vejamos se a allegação da falta de mananciaes nesta
^ÉHj^apittd impossibilita a lavagem dos encanamentos de es-'7: 

gotos/ salvo com a -derivação d'agna do mar pnr meio
de bombas aspirantes e comprimentes, que importem des-
pezas avultadas.

7 Ao próprio Dr. A. Coimbra {Relatório cit. pag. 30)
parece, ter causado impressão a difficuldade de obter água
doce para lavagem dos esgotos.
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«Do exame e desCripção que fizemos dos diversos
systemas de esgotos até hoje adoptados, diz elle, sem
excepção, nenhum be pode considerar como não preci-
sando d'agua.

«Se as latrinas inglezas, verdadeiros water-closets, re-
querem 9 litros d'agua, cada vez que se faz uso d'ellas.
no systema Berlier são precisos de 3 a 5 litros ou de
1/3 a 1/2 da quantidade cTagua necessária aquellas.

« Mesmo no systema Liernur, que um autor conside-
ra secco e reclama contra o emprego d'agua, sempre
haverá precisão de maior ou menor porção de liquido
para lavagem e limpeza d) vaso, sob pena de não se-
rem toleradas as latrinas dentro ou mesmo fora da parte
coberta do predio.

«Sendo hoje a população desta cidade de 26.000 ai-
mas, com tendência a augmentar, serão necessários, pelo
menos, 234.000 litros d'agua diariamente para que possa
ser usado o systema inglez e de 78.000 a 130000 litros
para o de Berlier; por outra, não se poderá prescindir
de 78 a 234 metros cúbicos d'agua por dia, segundo o
systema que vier a ser adoptado.

« Onde ir buscar essa quantidade cTagua ?
«No oceano, elevando-a eencanando-a pelas ruas cia

cidade, seria sem duvida uma solução á questão propôs-
ta, mas qüe trará duplo encanamento e por conseguinte
despezas maiores e desnecessárias.

«Limitar-se ás águas servidas para tal fim, será faivez
reduzir de mais a quantidade d'agua precisa para fazer
funecionar o evacuador do systema Berlier com a devi-
da regularidade e indispensável asseio. »

No projecto de esgotos para esta capital resolve o Dr,
João Felippe esta questão de modo satisfactorio.

No seu pensar, bastarão i 5 cacimbas com o despejo
diário de 10.366 ou 155.500 litros para supprir os tan-
ques 

"e reservatórios destinados a guardar a agua neces-
saria para lavagem dos encanamentos.

Augmente-se o n: de cacimbas ou a capacidade destas
e sejam as suas águas elevadas por meio de moinhos
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fl vento, excepcionalmente por motor a vapor, e ter-se-
ha o duplo ou o triplo de liquido com a precisa velo-
;||ISá' e força pa»*a impedir as matérias excrementicias
ItA os depósitos receptores.

Iv sabido que os poços quò alimentam as locomotivas
da Estrada de ferro de Baturité podem produzir mais de
3).000 litros d'agua em 21 horas Dez a quinze poços
deste gênero armazenarão 300 003 a 450.000 litros d'a-
gua ou a media de 10 litros por habitante, tomando a
cura de 45.000 para a população actual desta capital.

Com relativa facilidade e pouco dispendio, esta media
ieria ser augmentada para o duplo sem receio de que

venha a faltar no sub-solo a quantidade d'agua exigida
para aquelle mister.

AIos annos mais seccos de que temos noticia, 1877 e
7§A * camada aqüífera da Fortaleza desceu abaixo do
nivel ordinário, de 2 a 4 metros; mas não só nunca
faltou água para todos os misteres ordinários de casa,
corro supprio a uma população superior a 1.50.000 ha-
bttantes, resultante da agglomeração anormal de emigran-
t#s oo recinto e arredores desta cidade.

L ode-se assegurar com os dados da experiência qu-
aqi Ua camada é, no sentido commum da palavra, inexa
goíavel, requerendo tão somente meios mecânicos de
captação ao alcance do mais simples engenhoso. O seu
ieiivol deslisa de 1 a 10 metros de profundidade e pare-
ce accupar vasta área do sub-solo.

Ae a despeito de todas as previsões, vier a faltar água
daquella procedência, poder-se-ha recorrer a dos açudes

irgoas que ficam a 2 kilometros da cidade; açudes
¦que com pequeno dispendio represarão 1 a 2 milhões de
metros cúbicos annualmente

w.
ripà>

problema da lavagem dos esgotos deve ser consi-
do como solvido de modo fácil e econômico.

Aissemos á descripção dos trabalhos principaes com a
ipp'i cação do systema Waring:
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grandes collectores. Não póde haver duas opiniões
acerca da direcção a dar aos grandes encanamentos, donde
se derivem os ramos secundários. A topographia da cidade
nos mostra as duas vertentes, de Nordeste ou do Pajehu, e
do Sudueste ou da Jacarecanga por onde se opera a drena-
gem das águas pluviaes. A menos que queitam deixar o
declive natural do terreno por algum artificial, o queacarre-
taria enormes despezas, não ha outra direcção a seguir.

Quer no projecto Lassance, quer nos do Dr. Coimbra ou
Dr. João Felippe, o traçado é o mesmo. O Dr. Coimbra
aproveita o riacho do Pajehú convertendo-o em cloaca
máxima, com as margens arborisadas ou em galeria de
esgoto para onde convirjam as matérias fecaes de Leste e
Oeste da cidade, sendo o açude trasformado em reservatório
de descarga (flushing reservoir) para manter limpa toda a
galeria, que terá assim grande declive

Pelo projecto do Dr. João Felippe haverá um collector
geral e tres secundários; um destes esgotará a parte S. da
cidade; um outro servirá a parte de N. na cidade alta; um
terceiro servirá a de Oeste. Um grande collector traçado
quasi todo na rua Senna Madureira, receberá os dous pri-
meiros e servirá ao boulevard Visconde do Rio Branco e a
parte Oeste, indo despejar no angulo leste darortaleza.de
N. S. d'Assumpção, no canal emissor.'

«Este canal, partindo d'aquelle ponto, segue uma direcção
paralella á costa, cortando o terceiro plano do Passeio Publi-
co, a Fabrica de Gaz e o Arraial Moura Brazil; recebe em
primeiro lugar na dita fortaleza o esgoto da Praia e depois o
collector n.° 3., entre a cadeia e a Estação da Estrada de
Ferro de Baturité, onde muda de secção até chegar ao
reservatório geral de recepção.
•;;.-;« O esgoto da cidade baixa ou da Praia, merece um estu--drrpartícülar 

(n. 82). A principio vê-se logo que o caminho
natural para a sahida do esgoto, como o da rede inteira,
seria o angulo da Praça da Alfândega, que fica visinho as
officinas da Ceará Harbour Corporation; mas havia nisto
um grande inconveniente; o lançamento das matérias dos es.
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gotos feito alem do antigo trapiche¦¦¦¦; essas acarretadas pelosventos reinantes mais communs e correntes marítimas me-
dias viajarião para o porto e seriam lançadas sobre a praia,no local em que se está dando actualmente a corrosão da
costa pelo mar, defronte do 2.° plano do Passeio Publico.
Nada mais inconveniente.

« Como em nenhum ponto do esgoto da praia havia cota
que permittisse a entrada do extremo baixo do emissor, a
menos que o esgoto fosse invadido pela maré, o quetraria grandes inconvenientes, indicamos no projecto a
posição de um reservatório de recepção das matérias da
Praia, do qual serão ellas aspiradas á machina, e lançadas
no emissor.

i

O local escolhido para tal reservatório e respectiva casa
de machinas é o terreno desoccupado, pertencente ao Esta-
dOj que fica fronteiro e na base da fortaleza de N. S. da
Assumpção;

«O. perímetro que apresentamos é o mesmo do abasteci-
mento d'agua (n. 83), menos na Estrada do Bemfica; alli o
esgoto precisaria de uma installação especial, idêntica a da
praia, mas em muito peiores condições, por quanto, alem
das machinas para vencer a differença do nivel entre a praçade Pelotas e o fundo do valle do Bemfica, que é de mais de
14 metros, exigiria um conducto forçado de quasi dous
kilortietros de comprimento.

«Poder-se-hia ainda projectar alli um reservatório derecepção onde as matérias fossem desintectadas e depois
carregadas para longe em carroças; este methodo, porém,
peeca pelo lado hygienico,

«Achamos, portanto, mais justo deixar esse bairro, queéafastado da cidade, crescer mais, de modo a ser construído
para o futuro um esgoto do systema continuo, sahindo pelovaliejjo Thauape e do Coco, quando elle poder remunerar as"despezas da sua construção.

Cada um dos collectores, assim como o esgoto da praia,serve a uma área bem distincta da cidade, cujo solo élevemente ondulado.
«bis o n. dé prédios correspondentes a cada districto,

com o perímetro que adoptamos:
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l.o districto. collector n. 671 prédios
2.o « n. 579
3.0 « n. 546
4 o « collector geral 494

•„»*»_<.;

5.o «
Total.

Praia i

«

«

«

«
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«A vista da marcha activa das edificações novas oa
cidade, poder-sé hia contar em breve tempo com 2.500 pi 7
dios nos 5 districtos.

«E' de notar, porém, que este numero está longe da
eomprehender a extensão da canalisão que é preciso fater,
cujo comprimento total excede de 23 kilometros.

Este íacto provem da disseminação dos prédios da ci-
dade, que augmentam excessivamente a sua área, agjrra-
vando assim o dispendio em todos os seus serviços mini-
cipaes.»

DIRECÇÃO DOS ENCANAMENTOS

Acerca da extensão desses encanamentos pretende o Dr
Coimbra que ella não será inferior a 21.680 metros, a
saber:

de galeria collectora (Pajehú)
canos de barro vidrado de 0*«4o6

« « O/a..'¦> 13
«-. « ¦'. 0,m2;;'•¦

k< « • «. « 0,m230
« « de junção« 0,-15

¦ ... -'<'*¦'¦.!¦ "¦*.. .'¦'¦« 
"*"* ' 

, 
¦

*¦ "... .¦-,. ¦ *

Incluindo o supprimento de 3000 bacias poderá isto im-
portar em 600.000$000. 7

Um estudo mais detido do relevo do terreno mostrará se
convém adoptar os 3 ou 4 collectores secundários propo.toa
pelo Dr. João Felippe ou se apenas um grande celléctor ¦
servido por tantos secundários quantas forem as depiessoes
perpendiculares ou transversaes a este, ou dous inclinados
para as vertentes de S. e N. nos quaes despejem os secu.v
darios. t

« 1550 m. 2 de ,
1260 de can<
7900 . «
10170 « «
800 « «
2990 <7 «

«

«
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1 yiieíO crer que a adopçlo de um plano que aproveite as
ondulações do solo trará reaes vantagens econômicas,
dispensando em parte reservatórios de recepção e elevação
dgs nMterii. rj:ie;i escavações pn í\mdas para manter a
Inclin/içao gorai dos encanamentos, etc. Partindo" da Praça

4 p )tas a linha da separação das águas inclina se parauu

-¦..
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¦':' 
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rua %.viador Pompeu e Formosa com pequena inflexão nas
pi:o7 ;p idades da praia para a General Sampaio,
o Cornprehende-se que derivar as matérias fecaes do bou-
levarei.do.Imperador, ponto baixo, para o Pajehú, transpon-
üq -.aquella linha, é subverter a ordem natural das cousas e
crear iiifficuldades que acarretam despezas consideráveis.
Na pa te Oeste da cidade, freguezia do Patrocínio, ha tres a
quatro depressões, que se esgalham da linha' divisora das
águas; uma que corre do.Bemfica, atravessa o leito da es-
trada ciíe ferro de Baturité, corta a Fabfica de fiação e teci-
dos cia Pompeu e Irmãos, a rua da Concórdia, a chácara dos

3S do Padre Pedto até o Jacarecanga; outra que
>elo boulevard Duque de Caxias, forma pântano entre
í de Santa Isabel e Concórdia e com ligeiras intermet-

vai ter aquelle riacho; uma terceira que apanha as
esparsas das ruas Pedro Pereira, Luiz Ribeiro, Patro-
Municipal, indo ter ao mesmo riacho no sitio José

Nogue ra, hoje do Sr. João Pereira. Na parte de LM além do
valle que pela rua D. Pedro segue a formar o Pajehú, quasi
todos as ruas perpendiculares a Conde Eu (Senna Ma-
i-urelraj são outras tantas depressões, p alientando-se a que
pela casa Ingleza desce pela praça da Sé até o riacho Pajehú.

O traçado dos grandes collectores e o dos secundários
BegoirÉ forçosamente a directriz destes valles As ractifica-
çoes a fazer depjndem do exame da carta cadastral da
!? n í doza, já levantada pelo Dr. João Felippe, segundo as
suas oategoricas affirmações no relatório a que tenho

ido. '-

lj--

te neta
n.ff
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PORMA E DIÂMETRO DOS COLLECTORES E ENCANA-
MENTOS SECUNDÁRIOS

7

•or muito tempo adoptou-se a forma circular como a mais
nte ás pressões externas e a mais própria para dar
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escoamento as matérias líquidas ou arrastadas por estas. ]
Grande parte dos 100 mil kilometros dos esgotos de Paris
obedece a este principio. Hoje, porem, predomina nas novas
construcções a forma ovoide. Dantzig, Breslau, Berlim,
Francfort, Lisboa, Bruxellas, entre muitas, fixaram esta
forma para os encanamentos de grande diâmetro, com
exclusão de outra qualquer. A razão desta preferencia ex-
plica-o satisfatoriamente o notável director das obras
municipaes de Pariz—G. Bechmam, na sua obra Salvibnté
urbaine. pag. 571.

« Em relação a resistência, teria preferencia a forma
circular, por permittir reduzir a espessura das paredes ao
minimo e ser o seu emprego muito econômico.

Mas quanto ao escoamento d'agua, a forma ovoide é
superior, porque dá, no caso de fracos jorros, secção molha-
da mais vantajosa. A differença é insignificante quando ira-
ta-se de esgotos de pequenas dimensões ; deve-se renunciar
a íorma ovoide pela circular sempre que se quizer obter
conducto de 0m,40 a 0m,60 de diâmetro.»

O Dr. João Felippe pronuncia-se pela forma ovoide —
eggshaped «por terá vantagem de impedir a formação de
depósitos no fundo, uma vez que qualquer volume d'agua os
lavará, e faráfluctuar as matérias, impedindo as adherencias
pela verticalidade das paredes, e ser a geralmente adoptada
.hoje em todos os esgotos.»

O diâmetro dos encanamentos têm de consultar a quanti-
dade de matérias líquidas ou lique feitas, e as sólidas car-
readas pelas águas da lavagem, que tenham de escoar se por
elles. Excluidas as águas pluviaes da rede de canos dos
esgotos, conseguir-se-ha reduzir de metade ou mais o diarne-
tro dos principaes conduetos, sem inconveniência para a
saúde publica e em proveito do contribuinte, que tanto
menos pagará de taxas quanto menores forem as despèzas
com a installação dos esgotos.' Mesmo em.algumas cidades que praticam o ludo ao es-
goto a reducção dos diâmetros tem sido aconselhada e
acceita. Em Dantzig os conduetos secundários variam de
0ra,235 a 0^,520; os de Breslau tem 0^,43; os de Berlim
0m,22 a 0^33 e 0^,45; no projecto Toulon, de Pignant

¦;

1

: i:i'íiW\
1 imwk

, 1

'.«¦'¦¦-

-
¦ 
¦•¦;,%

¦1 ':': 
?y' i

.'';:¦--. 
¦¦¦¦.¦. . f:

. ¦ 
'

- m

t
.' 1 . :.

• ¦'¦!

':!¦ 
yy- ly- ^'..^-''-yl-" 

- ly ¦¦•'. . :--

- ¦ ¦'... - 'x--J:''¦•'-. 
.-¦ ¦ >í!í'','V1í;'ís..

• 

¦;:

. , ,. . ¦ ,-yiyst»,



- vH'. •• - •' '¦''•' .•..,,,..,. ;/..:' ,- _:__.____•¦'

;vv|Nv'

Â-Xy-i..
1É

¦vm

'•>»,'

xmx
, .|;-.í«*.

¦y< I 
'

fe-W»' ;.* %.wjr...'., !'*Y Y •
,7i-_í', ¦/ *:.:-: ': ', . »>

m

i&5d_^á_?wtíífr

V-"V;

¦¦¦ ' 
Àúíí:- ..

,." ' y\ •

DA ACADEMIA CEARENSE

.^õu omoo a Om.625 para os collectores principaes,
Q$ol Om 25 para os secundários. Em Memphis, (systema
^miê collectores têm 0»,30 a 0» 50, os secundários

* 
pio projecto do Dr. João Felippe, no qual são^excluídas

as luas pluviaes, o diâmetro máximo da tubulagem de

Sralila não excede de 0»,40._ Verdade e que na sua

exposição, aliás minuciosa, elle nao nos diz qual o diâmetro

que terão os differentes encanamentos, em ordem a habilitar-
nos a avaliar o custo das obras que propõe e os cálculos
relativos a porcentagem de matérias fermenteciveis a dar

Vás» pela tubulagem. Alem do diâmetro de 0* 40, elle ad-

mil outro, como se deprehende das suas palavras, quando
aconselha o emprego da alvenaria para os encanamentos de
diâmetro superior a 0-,40, acerescentando que a escolha
dos diâmetros do projecto foi determinada pela extensão e
n.o de prédios que os encanamentos têm de servir, excluindo
do calculo as águas pluviaes.

Acredito que não se precisa exceder o diâmetro de 0m,45
nos dous collectores geraes, 0^,30 nos secundários, 0^,15
no-, demais. Estes diâmetros forão reconhecidos superiores
as necessidades locaes em Memphis (Est. Unidos) que adop-
tou o systema Waring, e cuja canalisação excede de l/da
aue terá a Fortaleza. ... x„

As vantagens dos esgotos de secções reduzidas, diz
Pignant, (obra cit. pag. 170) são, no parecer dos seus

partidários, não só mais econômicas, como mais apropria-
das a limpeza automática, quer pelas águas de esgoto ordl-
nanas' quer com o auxilio das cargas obtidas por meio de
reservatórios de agua potável. Permittem por conseguinte:
evitar com mais segui anca os depósitos, reduzir as despezas
de limpa e realisav o ideal reclamado pelos hygienistas, isto
é «circulação continua, sem detenças, nem deposito de qual-
quer espécie, de todas as águas impuras de uma cidade.»

Forçoso é reconhecer que em Francfort sobre o Meno,
depois da conclusão da rede de esgotos, estabelecida de
accordo com estes principios, cinco homens bastam para o
serviço de limpeza das galerias sobterraneas da cidede, a

qual não conta menos de 130.000 hab. ao passo que em
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Pariz, guardadas as devidas proporções, não se consegue
com o pessoal doze vezes maior evitar os depósitos persib?tentes em grande n.° de esgotos.

Pignant confessa que não se deve avançar opinião abs o-
luta sobre a preferencia das pequenas ás grandes secçc:s
dos encanamentos;porque esta questão depende de circurrs
tancias, entre as quaes elle assignala a barateza do custo da
alvenaria, a necessidade de dirigir as linhas telephonicas e
telegraphicas pelos encanamentos, etc.

.•' Accrcscenta «o emprego dos tubos de grés Vetrificado tem
dado excellentes resultados e constitue uma economia nota-
vel sobre os esgotos de alvenaria».

PROFUNDIDADES DOS ENCANAMBNT08
Vimos que a verticalidade do solo da Fortaleza permit-

te dar aos esgotos a inclinação de 1,25 a 1,66 por 1000,
superior as necessidades deste serviço; pois que em 21)
centimetros por kilometro as matérias excrementicias faria .*
o percurso de 57 kilometros, isto é, o duplo da circulaçíto
de toda a tubulagem dos esgotos da Fortaleza.

O Dr. João Felippe, de accordo com a opinião geralmenteacceita, consagrou no seu projecto a declividade de 0«,o0C 2
por metro ou 0,20 por kilometro, a qual produzirá a veloc
dade de 0,60 por segundo, que é a mioima necessária pai?arrastar todas as matérias sólidas nas águas de esgotos nor-
maes e representa o percurso de 56 Ml. por dia, o quoexcede de muito a rede dos esgotos projectada.«Felizmente, continua o relatório, em nosso projecto a
questão de drclividades é perfeitamente resolvida, devido as

; excellentes condições topographicas da cidade.
«O emissor, cuja declividade é a.menor de toda a rede,

tem uma taxa uniforme de 0,001-, isto é, cinco vezes mais
de que o minimo prescripto.

« A grande declividade faz com que as secções dos esgc
tos possão ser de área pequena, o que é de muita vantagem
para evitar a permanência dos gazes no seu interior. Alem
disto quanto menor é a secção de um conducto, tanto maio.
é o effeito que a agua de lavagem do mesmo pode produzir?Nenhum incoveniente ha, e o solo se presta admirável
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DA ACADEMIA CEARENSE

mente a adoptar-se inclinação maior, como por exemplo 25
a 30 centímetros por kilometro, o que tacilitará o escoamen-
to das matérias, difficultando as adherencias viscosas.

Esgotos particulares — Concordam todos em que os
encanamentos de ligação entre as latrinas e os esgotos pu-
blicos sejam de louça vidrada; varião as opiniões quanto ao
diâmetro a dar-se-lhes.

E' esta uma questão pratica, que depende, sobretudo, da
capacidade e da qualidade de fezes e das águas servidas a
evacuar. '

Nas cidades européas, cujas habitações servem para mais
de uma familia, comprehende-sé que esses tubos tenham
diâmetros maiores do que o de casas habitadas na media por
8 pessoas Em Berlim, os tubos de descarga não excedem
de 0,16; em Lisboa de O^IO a 0,"14, em Memphis de 0,10,
podendo serem reduzidos a 0,^8 e até a 0,n>6, como acon-
seíha Pontzen.

O Dr. João Felippe fixa em 0,11 o diâmetro dessa tubu-
hgern.

« Esta disposição é razoável escreve elle no relatório
citado, mas não em toda a extensão da ligação; da latrina
e- Jo sumidouro partirão dous encanamentos de manilhas de
grés vidrado, de $9- i 1 de diâmetro interno, que se reunirão
em um ponto do quintal ou área do predio, por meio de
uma manilha de tres ramos convergindo os dous de 0m,'ll
para um terceiro de 0^,15 de diâmetro interno; desse pontoüo,quintal partirá então um encanamento de 0^,15 qneatravessará o predio sempre em linha recta.

«O ponto em que fica collocada a manilha de tres ramos,
deve ser bem assignalada no quintal ou na área, para facili-
tarios reparos futuros. *,

(i) diâmetro admittido pelo Dr. João Felippe é visivelmente
..gerado e trará não pequeno augmento de despeza. '
O único inconveniente que podeiiaver__na.sua.reducção é-

a facilidade de obstrucção por corpos estranhos.
Para obviar este inconveniente, que alias dá-se qualquer

qué seja o systema adoptado e o diâmetro dos canos, haverá
aberturas de distancia em distancia nos conductos para
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,/VJAlem deste meio, Waring tentou prevenir as obstrucçoe
de modo absoluto, collocando um apparelho simples sob
cada bacia/Este apparelho estabelece a um tempo a occlu-
são hydraulica que impede a communicação do ar do con-
dueto com o interior das latrinas e detém por um estrangula-
mento e curva bem estudados todo objecto que lhe possa
causar impecilho. Este siphão obturador é uma peça de ferro
fundido que basta intercalar entre a bacia e o sumidouro,'
para que qualquer que seja o diâmetro deste ultimo não se
dê obstrucção.

O Dr. João Felippe receia que estas sejam freqüentes,
sobretudo nos primeiros tempos. «Ao começar o seu func-
cionamento, diz elle (relatório n.° 94) todo o systema de
esgotos tem de soffrer obstrucções, devidas a ignorância
dos inquilinos que deitam papeis, trapos, lixo, etc, na latrina
ou no sumidouro. A par da ignorância, a malevolencia tem
tambem concorrido para as obstrucções; tanto entre nós
como em paizes estrangeiros dos mais adiantados, encon-
tram-se nos esgotos objectos os mais estranhos; para não
citar senão factos do nosso: tem-se retirado dos esgotos
obstruídos, do Rio, bengalas, cobertas, sapatos e até uma
barretina de soldado.

«Para evitar o perigo que em um concerto [n.° 75] na
ligação pode trazer para os moradores dos prédios, será
empregado.no extremo inferior do encanamento de 0,ml5,
ao entroncar com o condueto da rua, um syphão, de igual
diâmetro interno, denominado syphão desconnector.

«O fim deste syphão, como o seu nome indica, é isolar
ccmpletamente a ligação, do esgoto da rua, não permittindo
que em caso algum, a atmosphera rrephitica deste ultimo'
communique com a do predio; mesmo dando-se um acci-
dente,, ou havendo um concerto a fazer na ligação : e como

gazes que ella contem, em pequena quantidade, não são
nocives a salubridade do mesmo.

« O emprego do syphão desconnector íoi reprovado por
alguns engenheiros, que contestavão que cada predio, cada
latrina, devesse concorrer directamente para a ventilação da
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rede lançando por cada uma dellas os seus gazes á atmos-
phera.*

« Mas no pensar de Alphand e de Durand Claye o sy-
phão desconnector é indispensável, e a ventilação da rede
deve ser feita inteiramente á parte das ligações; diante de
taes nomes é inútil insistir na justificação do seu emprego
para a completa salubridade da installação dos prédios,bastando dizer que é obrigatório em Londres.

A despeito das autoridade citadas, Waring e os que ap-
plicarão o seu systema, repudiaram este syphão como no-eivo a circulação do ar na tubulagem e ao desprendimento
do mesmo sempre que elle não puder funecionar.

Pelo systema de ventilação adoptado por Waring não hanecessidade deste apparelho, comp se verá quando fizermosa exposição do modo como elle resolveu esta questão.•- Alem disto não basta installar um syphão desconnector
(ihsconnecting trap) aberto para rua para separar o enca-namento de casa do esgoto da rua, porque então, comobem diz Overbeck, o de casa continuaria a enviar cs seusmaus cheiros e microgermens pelos syphoes insufficientese o esgoto da rua continuaria a aspirar o ar da rua por umcerto n.o de aberturas dos seus syphões, e reenviar poraquellas e syphões restantes, na rua, este ar maculado deiodas as impurezas do esgoto.

Declinação—A dos canos de descarga ou sumidourosdeve ser quanto possível peipendicular aos que ligam esteao esgoto das ruas ou com a máxima declividade afim defacilitar a precipitação das matérias fecaes e ter-se a certezade que nao permanecerão nos canos decompondo-se e ex-halando os seus gazes próximo as casas, e nem adherirãoas peredes dos mesmos.
Esses canos, de barro vidrado internamente ou de ferro

dos dormitórios e dos pontos de reunião de familia, sendo
preferível que fiquem em compartimentos separados, alemuo alpendre, e da cusinha, como acontece em Lisboa, ondeo ar se renove facilmente.' A proximidade da cusinha tem a conveniência de facilitaro despejo das águas servidas.
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conduz germen algum em quanto permanece humida,
(Revue d'hygiene 1882)*

*.

0 sábio americano Raphael Pumpulli verificou que, duran-
te os intensos calores estivaes, nenhum germen se despreti-
de dos líquidos orgânicos em decomposição emquanto a
sua superfície não soffre pulverisação liquida, mesmo quan-
do uma violenta corrente passa-lhe por cima; e, quando a
superfície liquida pútrida é pulverisada pela passagem for-
cada do ar através d'ella, a ruptura das bolhas de gaz oc-
casiona invariavelmente um transporte de germens; caso
que não se dá com o syphão nas condições do seu emprego,

Miquel, micrographo francez, demonstrou experimental-
mente que «a pulverisação é um transporte (enleveme.it) de
partículas líquidas perfeitamente comparável ao levanta-
mento (soulevement) de poeiras seccas. Os phenomenos
de infecção que d'isto resultarem são identicamente os
mesmos. Os glóbulos aquosos lançados na atmospbera
diminuem rapidamente de volume, vaporisam-se e deixam
em breve seccas as bactérias e corpusculos de todas as
espécies de que estão saturadas.

• .fc-

O mesmo Dr. Miquel reconheceu por experiências preci-
sas, que não havia o que receiar do transporte dos germens
pela evaporação. Os vapores, emanados das águas mais
impuras, estão sempre isentos de germens. As bactérias
são pois muito retidas pelos liquidos que ellas infectam, c
nas substancias que penetram ; para passarem ao estado de
germens errantes, aéreos, os liquidos que ellas habitam
devem se evaporar inteiramente e as substancias em qu
estabeleceram devem reduzir-se a poeira fina e secca.
perigos causados pelas exhalaçõe? humidas são chimericos:
a experiência não cessa de contirmal-o; mas para demos-
traio igualmente, com o maior rigor, estão ahi as poeiras
seccas, provenientes de massas putrefactas, depus, .etc,
carregadas de numerosos micróbios; 

~~

Destas experiências póde-se concluir a excellencia, em
relação a hygierie, das occlusões hydraulicas de syphão,
pois que ellas se oppõem a diffusão dos germens. Não ten-
do sido estas experiências feitas propositalmente para.veri-
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ficar esta perfeição, o Dr. inglez Cormichael certificou-se

por experiências directas. »' 
Verificou que, emquanto a agua destillada, através da

ou faz-se passar primeiramente a atmosphera de um tubo
rie descarga (decente), continha numerosos vestígios de
organismos, outra agua distillada, pelo contrario, atravessa-
da pelos mesrno gazes, após sua. primeira passagem
n agua precedente, ficava completamente isenta de germens
ede organismos.

A experiência foi refeita approxiraando-se ainda mais-
cias condições praticas.

' b Dr. Cormichael fez passar através de differentes liqui
dos orgânicos, taes como infusão de feno, urina, solução
de Pasteur, gazes derivados de um tubo de fosso de matérias
excrementicias, tendo já, sob a acção de um aspirador,
atravessado o syphão hydraulico.

Depois destas aspirações, continuadas durante um dia e
wr\s, os líquidos foram submettidos a uma cultura quente
d.• rante alguns mezes; apezar destas condições, favoráveis
ao desenvolvimento dos organismos, os liquidos de todas as
|periencias permaneceram perfeitamente claros e, examina-
drs em microscópio poderoso, não denunciaram vestígios
dt vida. A agua do syphão, pelo contrario, depois de ura
espaço de 16 dias e sem que fosse necessário submetter a
cultura quente, revellou numerosos vestigios de organismos
ViVOS. .ii. u•'x i)stas ultimas experiências nenhuma duvida deixam sobre
| íficacia completa das occlusões hydraulicas de syphões.

for um lado, a serie de experiências tentadas por hygie-
nis as conscienciosos, para demonstrar o valor da occlusão
hydraulica, por outro, a duvida sobre a virulência dos
gazes mephiticos devem pôr de sobre aviso os futuros

-TiüBralladores- de-clvsetS7-?ov-&m-nadarSe desGubriu de mais
per íeito para preservar as habitações dos males reaes ou
imaginários derivados do mephitismo das cloacas.

Dr. Overbeck, que catou nos escriptos dos profissio-
« ! todas as arguições contra estej systema, apresenta

as objecções, que se destroem a simples exposição.iraL

,. .
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Os syphões, diz elle (Obm cit pag. 88) forão conside-
rados por muito tempo como installações excellentes a todos
os respeitos. No Congresso das ciências sociaes em Glas-
gow, 1872, havia-se dem listrado que essas occlusões
hidráulicas absorvem os gazes d) esgoto; era claro que os
micro-germens, arrastados por estes gazes serião igual-
mente absorvidos e acharião n'agua do syphão condições
favorabiWssimas ao seu de tJ.i volvimento; não se poderianegar que os gazes de esgoto e seus micróbios atravessas-
sem o syphão sempre que a tensão dos gazes superasse a
pressão atmospherica. Mas acreditou-se poder obviar a
esses inconvenientes,modificando a forma dos syphões,e os
inventores não se demoraram em imaginar vários modelos.
Entretanto, começou-se a comprehender que era mister fazer
mais do que isto; os tubos de descarga forão munidos de
outros mais estreitos de ventilação ou prolongados acima
dos tectos.

«Os resultados das experiências sobre esses melhora
mentos vieram dar luz em Philadelphia, em Julho de 1879
por Carey Lea. Eil-os: Quando algumas latrinas, sumidou-
ros, banheiros, etc, estão ligados por meio de syphões a
um encanamento de casa, o uso de um sumidouro ou de
uma bacia de latrina no andar térreo pode esvasiar o
syphão do andar superior -e vice-versa, o uso de um
syphão do andar superior esvasiar o do infeiior. Para ob-
viar estes inconvenientes é necessário:—1 .o separar omple-
tamente os conductos da casa e do esgoto da rua por
occlusão hydraulica; — 2.° prolongar todos os tubos de
descarga até acima dos tectos sem reduzir-lhes o diame-
tro;—3.° estabelecer um tubo especial de ventilaçãp sobre o
esgoto da casa; 4,o ventilar separadamente cada syphão.

Gerhard, publicando as suas experiências pessoaes, acoiv
selha va— que o encanamento fosse absolutamente estanqtre7~
ligado ao esgoto da rua por meio de um tubo curvo no
sentido da corrente das águas do esgoto. A inclinação dc
esgoto da casa deve exceder de 1 por 100; a sua secção será
tão reduzida quanto possivel, bastando 10 centímetros.
Cada closet, sumidouro, banheiro, terá um syphão especial-
mente ventilado ligado ao cano de descarga em angulo agu-
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DA ACADEMIA CEARENSE

do Os conductos e syphões no interior das casas devem
sei tacilmente accessíveis. Condemnava o emprego dos ca-
nos de chuva como meio de ventilação, porque nas grandes
quedas d'agua, quando mais se precisa d'elles é quando
menos servem.

«O Dr. Lissaner, em Dantzig, publicou os resultados
seguintes de suas experiências: l.° um syphão de water
closet com o diametio de 0m,l 1 e o fundo de 0,08, contendo
1 ICO centímetros cúbicos d'agua era fechado por occlusão
hydraulica de 0,015 de altura. Com a temperatura de 10 a
12,5 graus centígrados, esta occlusão havia baixado de
0"^008 depois de 5 horas. Mais 5 horas depois deixava
passar os gazes de esgoto. 2.° um syphão de water-closet
com a occlusão hydraulica de 0%025 e o conteúdo de
1960 centímetros cúbicos d'agua, tornava-se insufficiente
depois de 6 dias, tendo ainda 0m,013 de altura; tornava-se
immediatamente insufficiente quando despejava no andar
superior uma bacia de water-closet ligado ao mesmo tubo
de descarga porintervallos de 150 a 160 litros d'agua— 3.°
um syphão de sumidouro tornava-se completamente insuffi-
ciente quando despejava 240 litros d'agua no sumidou-
ro „4.0 a applicação de um cano de ventilação sobre o
tubo central do syphão corrige muito, mas não basta, quan-
do o seu diâmetro é menor que o do syphão.—5.° a satura-
ção d'agua do syphão pelos gazes de esgoto exerce uma
influencia desfavorável.

«O Dr. Fr. Renk.em Munbh.verificou que: 1.9 Uma diffe-
rença de temperatura só por si não pode tornar insufficiente
uma occlusão hydraulica de 0»,0l de altura;—2.o Que o
vento não o consegue senão com a velocidade de 12m,3 por
segundo;—3.° Que a pressão barometrica no esgoto não
torna insufficiente uma occlusão hydraulica de ao menos

_0^Q5 de altura
O professor von Pattenkofer, de Munich, imaginou um

excellente meio de supprir a evaporação dos syphões, qual
o de tormar um segundo syphão na curva superior do tubo
central do primeiro, enchendo-o de glicerina misturada com
a décima parte d'agua. A reducção do diâmetro da parte infe-
rior da bacia de closet, a interposiçâo no tubo central do sy-
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phão de um diaphragma meio circular, soldado a curva
superior e fechando o cano de metade,são meios preconisados
pelo Dr. Renk para o mesmo fim.

Marié-David experimentou em Pariz as lavagens e enchi-
mento dos syphões automaticamente, de 6 em 6 minuto?
por meio de reservatórios d'agua contendo 5 litros e esvas-
ando-se intermitentemente. O próprio Dr. Over Reelc,
(Obra cit. pag. 92) infenso a tudo que não é o systema
Liernur, confessa que o resultado foi efficaz e simples, mas
acha-o pouco pratico pela quantidade d'agua que requer
Da mesma forma pensa Pignant (Obra cit. pag. 77) por
que diz que ella não pode ser objecto de fiscalisação, e pro-
põe que, durante, o tempo em que o closet permaneça sem
uso, seja fechado com um tampão de madeira ou de bron-
ze adaptado ao orifício de evacuação.

De todas as objecções, a única que parece ter real impor
tancia é a que se refere ao esvasiamento dos syphões com-
municantes de um mesmo edifício quando se faz uso de
um delles.
. Entre nós isto se dará raramente, porque, como em Lon <
dres, cada familia habita uma casa, sendo raras as agglomt-
rações, e ainda mais raras as divisões de andares de uma
mesma casa. Syphões no mesmo nivel obviam este incon-
veniente, e é o que poderá acontecer com as habitações da
Fortaleza, na sua quasi totalidade de um pavimento.

VENTILAÇÃO DOS ESGOTOS

Sobre este assumpto muito se tem dito a favor ou contra
os meios indicados ou postos em pratica em differentes par-
tes.Das opiniões, as vezes contradictorias, resulta que
ainda não ha certeza scientifica dos grandes males attribuí-
dos aos gazes dos esgotos, nem tambem da sua ino«
cuidade.

Na duvida, devemos tentar tudo quanto a hygiene aconse •
lha para preservar as habitações das exalações fétidas das
cloacas, tão injoativas, quão persistentes e difficeis de serem
expellidas.

Resumirei as opiniões correntes,
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Tem-se proposto differentes meios para ventilar os esgotos.
Pensam alguns que dando ao respiradouro uma secção

aior, egual a somma das secções das aberturas dos assen-
tos, e prolongando esse respiradouro do ceu das fossas até
o cimo dos tectos, alem dos chaminés mais altos, haverá
continuidade e energia sufficiente para operar-se a venti-
lação daquelles. Outros pretendem que para conseguir-se este
resultado é mister empregar na parte superior do respiradou*
ro um bico de gaz ou cousa c}ue o valha afim de operar o
appello de baixo para cima dos gazes mephiticos.

Mas todos esses systemas de ventilação artificial íoram
experimentados nos hospitaes de Paris, e nenhum produzio
resultado satisfatório, como assegura Pignant (Obra cit.
pag. 85).

E, acerescenta este auetor, na supposição de encontrar-se
um meio simples, pratico e pouco custoso de assegurar esta
ventilação, longe estaríamos de ter resolvido o problema de
modo satisfactorio em relação a hygiene, porque consegui-
riamos tão somente melhorar a salubridsdo interior da casa
em prejuízo da atmosphera. O Dr. Vallim disse com bastante
propriedade: « supponhamos um instante que as 80000
fossas fixas de Paris sejam ventiladas e desinfetadas por
esta forma, a capital tornar-se-ha vasta sentina.

Por sua vez, Hervé Mangon reconheceu que % no estado
aetua! de Paris, escapam-se pelos respiradouros mais de dous
milhões de killogr. de azoto, os quaes arrastados na atmos-
phera no estado de miasmas infectos, corrompem-na
e concorrem em grande parte para a insalubridade da cida-
de, cuja composição do ar assemelha-se ao da superfície
de uma immensa esterqueira. »

Sir Joseph Bazalgette declarou (Metropolitan Board of
morks, Report for the year 1865-66 que é absolutamente
impossível impedir que os gazes dos esgotos exerçam sua
influ4Mtóia-flôGÍva sobre os habitantea^-mas elle esperava que
esses gazes não se formarião tão abundantemente se se po-
desse introduzir grande massa d'agua nos esgotos e accele-
rar a corrente.

Baldewin Latham, um dos engenheiros mais competentes
da íngíaterra,descrevia no tratado clássico -^Sanitary engi-
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neering (pag. 322 á 346) que é impossível previnir a for-
mação de gazes nos esgjtos, acelerando a corrente d'agua,
como o demostrou a pratica; que os syphões ordinários são
incapazes de deter o^ fazes que se desprendem de uma rede
de esgotos não ventilada; que com um systema de esgotos não
ventilados todos as casas estão mais ou menos*em commu-
nicação e, como natural conseqüência, podem transmittir
as causas de moléstias por meio dos esgotos e conductos; —
que a ventilação dos esgotos por meio dos respiradouros
(regrads) nas ruas apenas diminuem o perigo. »

« Disse um engenheiro notável que esgotos sem ventila-
dores apropriados são muito mais perigosos do que caldeí-
ras de vapor sem válvulas de segurança.»

« A esperiencia tem, com effeito, demonstrado quão per*
niciosas são as conseqüências da falta de ventilação nos
esgotos, ou quando os apparelhos adoptados são imperfei*
tos, pois nas cidades onde isso se dá tem se notado que
a febre typhoide e outras moléstias do mesmo caracter tor-
nam-se endêmicas. A cidade de Croydon, na Inglaterra,
fornece-nos disto uma triste prova. As obras de esgoto forão
alli projectadas de modo que todas as matérias fossem rapi-
damente descarregadas dos canos e estes lavados com tao
copiosa quantidade d'agua que a decomposição não tivesse
lugar; mas a pratica demonstrou o erro dessa theoria e a
insufficiencia de taes meios, porque, apenas concluídas as
obras de esgoto, foi a cidade visitada por uma epidemia de
febre typhoide, que elevou a mortalidade de Croydon de
18,53 por mil, que era em 1851, a 28,57 por mil em iS53
que foi quando o systema começou a funecionar; e só mais
tarde, depois que os esgotos foram providos de apparelhos
efficazes de ventilação, desappareceram as febres e a taxa da
mortalidade baixou a 18 por mil; facto notável em uma
cidade de cerca de 60.000 habtantes.

«jMuitosouti^os-casos^comoesteSyf^
perniciosos effeitos da falta de meios appropriados de ver. ti'-
lação dos esgotos¦; e esta mesma cidade do Rio de Janeiro
é um exemplo patente a todos.

Nos closets do interior das habitações mais do que nos
canos de esgotos geraes são indispensáveis os apparelhos
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de ventilação, porque os gazes que se escapam nas ruas,
diiuem-se em grandes massas no ar atmospherico, que neti-
transam-lhes ao rrenos parte dos compostos orgânicos e
diminuem seus efeitos destruidores, ao passo que quandoõs mesmos gazes são attrahidos ao interior das casas, so-
iuctudò á noite, concentram-se em pequenos espaços le-
ehados e viciam o af já cm parte privado dos seus princi-
pios vitacs pela respiração animal.

7 aqui convém consignar um facto importante, e e que a
presença ou ausência do meio cheiroso nom sempre éindi-
cío de infeccionamento ou pureza do ar; tem-se notado quealg.(in| dos gazes mais perniciosos são destituídos d

IO.
Fi.Estudando-se os phenomenos que se d ao no interior

dos canos de esgoto, reconhece-se logo a necessidade inde-
cíinn ei de ventiladores efficazcs.

< No interior dos canos o ar está continuamente sujeito
a expansões e condensações produzidas pelas diferenças de
icui^eratiira das'massas üquidas, lançadas nos encanamen-
tos : e a força expansiva do ar. sob a influencia do au-
íímèinè de temperatura, ainda mesmo de-pequeno numero

v: os (pois que o ar dilata-sc de 1/491 partes por cada
cimo de 1 gráo Farenheit), é bastante para romper

a ii-rtwM columna d'agua que enche o syphâò dos closets.
| * A difleiença dc temperatura entie o ar exterior e o de
míeriot dos esgotos é outra causa que concorre para attra-
fiir os gazes dentro dos aposentos. So no verão a tempera-

ar exterior é geralmente superior á do interior dos
mentos, o contrario cá se no inverno, e neste caso, os
los esgotos tendem a escapar-se para o inferior das

d.«
i ?¦¦¦ ¦*

Cl WWf V.

¦Ivi i '• -

encai
•-SUOí

V. *„*.W ti 1..*

* A causa, porém, mais enérgica de escapamento dos
it.itts 6 avaliação do volume da massa liquida acarretada
pelo.:; .- ícanamentos, variação cujo effeito traz a compressão
e a 77 :açào do ar no interior dos canos.

- 7- ppondo-se, por exemplo, que u:n encanamento esteja
efeio a é a metade, e que nova carga de líquidos venha au-
gnenfo volume de mais uma quarta parte, os gazes quemx, i rapavam metade do tubo flearão comprimidos na
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metade do volume primitivo, e como a pressão dos gn^es é
inversamente proporcional ao volume que oecupam,
pressão será augmentada de uma atmosphera, equivah
uma columna d'agua de cerca de 10 metros de altura Sob
uma tal pressão é evidente que a pequena columna d 

"água

dos closets não pode offerecer resistência alguma, se os cn-
canametos não estiverem providos de meios sufficiente de
ventilação. O abaixamento da pressão barometrica tambem
provoca o escapamento de gazes dos esgotos e favorece a
decomposição.

O Dr. João Felippe resolveu esta questão, em referer ia a
Fortaleza, nos seguintes termos :

« A ventilação das ligações, uma vez adoptado o s\ iiúo
desconrtector, é completamente independente da venti•..-.ção
da rede.

« Ella será feita prolongando-se o seu. extremo superior
até acima dos telhados dos prédios, por meio de um uibo
vertical de folhas de ferro zincado, perfeitamente estanque
na parte que ficar no interior do aposento, terminand
um bonet de Pierrot, á guiza de chaminé.

« A parte de ferro zincado só deve começar a um m
pelos menos acima do nivel máximo que possam attiniÃ;
liquidos a esgotar; a primeira parte deve ser constitui
tubos de pés vidrado.

« O colloalto dos syphões das latrinas deve commu viçar
por um pequeno tubo com o tubo vertical da ventilaçê o* de
modo a impedir o phenomeno da syphonagem, e c das
pulverisações d'agua do fechamento dos syphões.

« Nos prédios de sobrado, a parte metallica do tubo ven
tiládor, só começará acima da latrina do andar mais alto.

<< Não se pense que os tubos ventiladores fazem o papel
de chaminés chamando para o alto, por tiragem, os gazes
mephiticos; não, pois que sendo estes mais pezados dp que
o aiytal facto não se poderia dan JXq^^^

^ :¦ 
"'¦» ;l'i

vo
>V .At

In r\f*

t * ¦

são dos gazes mephyticos com o ar, que o ventilado' po
em contacto continuo com elle, acabando por chegar a
mistura ao alto do mesmo, donde é expellido pelo vento ¦

Será preciso ainda acerescentar que os \Mm de yvéntülf
ção devem partir da base do syphão de occlusão, e segu nem
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¦qor curva doce e depois em linha recta até 1 metro acima
«J a 

'parte 
mais elevada do tecto da casa. com o diâmetro

igual, nunca inferior, ao do cano de evacuação ou descarga.° 
O phenomeno da syphcnagem cpera-se por dous modos

— lo por arrastamento ; 1° por inducção ; aquelle é occasio-
nacio pelo peso de grande massa d'agua nas bacias dos
doseis; este pelo vácuo que se forma na passagem de uma
eoiurnna d'agua descendente, o qual chama a que está nos
syphões por onde passa.

Os systemas imaginados para remediar este inconveniente
são: o americano e o inglez, cuja descripção acha-se na
obra de Pignant (citada) as pgs. 77 e 78.

A ventilação das galerias subterrâneas é tão indispensável
quanto a dos tubos e latrinas das habitações.

Em França esta ventilação se faz por meio das boccas de
es-oíos e de respiradouros abertos, quando os trabalhadores

íccupados no interior das galerias.
ni Bruxellas conservaram para ventilação cerca de um

quarto das boecas ao ar livre, escolhidas entre as que estão
situa d as na parte alta da rede. Alem disto, de distancia em
dbíaaJa, no percurso do encanamento, existem placas de
fütepiíte.louros (regards) furados. Janssens, director do ser-
viço de hygiene desta cidade, é de parecer que não ha incon-
venier te nesta communicação directa entre a atmosphera
das serias subterrâneas e a das ruas.

fia teiglaterra, onde todas as boccas de esgoto são muni-
das ..?.• reservatórios di arêa com syphão, as galerias são
ventiladas pelos respiradouros espaçados de 60 a ICO me-
tros, fechados por triliça embutida na alvenaria e collocada
directa/nente acima da galeria no eixo da via publica, ao

' ia calçada. Não se escapa odor sensível destes respi-
ns.

Resumindo, e segundo as experiências adqueridas, acon-
seina r ma notável autoridade :

V> ? npregarem- se boccas munidas de triliças (grelhas) e de
ieyç.te torios de arêa que despejem o excesso d'agua na ga-
|riá subterrânea, não usando syphão (desconnector) senão

as particulares.
o- Estabelecer no interior das galerias subterrâneas, uma

4 * * *
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corrente de ar continuo dirigida por tal forma que as bocca.-s
sirvam de captação de ar. Para este fim, utilisar-se-ha como
meio de chamadi, os dreins privados de todos os immoveis
ladeantes da calçada, particularmente os de edifícios publicos, sempre que esses dreins,prolongados até acima dos te-
ctos, se achem longe das janellas das habitações visinhas.

Acerca da ventilação dos conductos, diz o Dr. João Fnlip-
pe, que todos são constituídos por trechos rectos, porque as
curvas trazem a desvantagem de pela força centrifuga qu d
nellas se desenvolve no movimento do liquido, ser este atira-
rado contra a parede concava, perdendo a velocidade d
lado convexo, o que occasiona obstrucções e retençõrubs
matérias se lidas.

BOCeAS DE ESGOTOS, VISITA DE ESGOTOS
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« Se porém dois trechos rectos se encontram em um ahi
to onde muda de direcção o esgoto, é evidente que haverá
somente um ponto critico—o do encontro. Si se fizer sobre
elle um poço cylindrico vertical, por onde um homem pos-
sa descer e reparar uma cbstrucção, tem se o que se chi
ma uma bocea de visita ; e estas, boceas serão colloc d
em todos esses pontos e em muitos outros (101 ao foi
para facilitar qualquer desobstrução ; sendo que ao te; rrii
narem ao nivel do calçamento não são completament. fé
chadas. 0 tampão de ferro fundido que as cobre não í m
teiriço, tem aberturas por onde o ar pode passar aointf rioi
do poço vertical e d'ahi aos esgotos, como tambem os Jaze
destes podem passar a atmosphera. Sob o tampão fica hi...
camada de carvão animal que será posto em um cesto ãt
tela de arame de malhas convenientes.

A forma da alvenaria é a de um cylindro sobreposto a
tronco de cone, que o concorda com um outro cylindr<
íerior; as paredes são munidas de degráos de ferro pa a a
descida, não devendo haver ângulos'reentrantes no inte.Ar.

« No n° 98 refere-se a discussão havida entre õ_nygie:
nisías acerca do emprego destas boceas, que a despeite, do
tudo são usadas nos esgotos de Londres, Bruxellas, Ber-
lim. Paris, Nova-York, etc.
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Foi para prevenir o escapamento dos gazes de esgoto para
a rua que propoz a camada de carvão.

A!em destas boccas, que servirão de respiradouros, indi '
ca a necessidade de 27 chaminés com filtros de carvão nos
pontos de cota máxima da rede, indo alem dos telhados
das casas.

Nas grandes cidades que adoptarão o «tudo ao esgoto»
as boccas de esgoto são cobertas nos pontos mais baixos das
ruas para darem escoamento as águas pluviaes e as da irriga-
ção e limpezas das mesmas. Compõem-se de uma coroa de
granito talhado fazendo parte do liso da calçada e de uma
solei ra tambem de granito. ligeiramente talhada. t\ soleira
fica ao nivel da parte não lisa e disposta sobre a parte superior
de ama das paredes de uma chaminé vertical de descarga ten-
do 0n\90 de cumprimento sobre 0,40 o 0,15 delargura. Es*
ta chaminé vai ter a uma galeria, ou cano da bocea com
ín\5Q de compiimento ligando-se ao esgoto.

Nas cidades de galerias reduzidas, essas boccas são.mu-
nidas de apparelhos para impedir que os saibros e áreas
caiara nellas e os gazes possam corromper a atmosphera.
Comnumente usam-se grelhas e por baixo destas um
reservatório mais ou menos grande onde as arêas se depo-
si tem, Este reservatório é esvasiado uma a tres vezes por
semana. Na sua parte superior um conducto de grés de
0m,í 5'de diâmetro, em forma de syphão, derrama os líquidos
no esgoto por uma canalisação igualmente de grés.

O reservatório é,na opinião de Pignant,um melhoramento
excellente e indispensável, porque sem elle torna se impossi-
vel evitar os depósitos e assegurar a hygiene dos esgotos.
Quanto ao syphão é inútil; o despejo das águas do reservato-
rio no esgoto se deve fazer livremente por uma chaminé e
urna galeria ou por tubos de grés vetrificado.

Essas boccas devem espaçar-se de 40 em 40 metros. Em
Dantzig parauma canalisação de 44 000 metros de extensão
ha 447 boccas; em Francfort para 90.000 metros ha 4200,
ou uma de 35 em 35 metros, munidas de grelhas e de poços
de diâmetro de 0,145 com 2m,20 de profundidade; em
Mernphis 400 por 68.000 metros de canalisação; em Bruxel
as 4000 ou uma de 50 em 50 metros, com escada de ferro
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para descer-se, para—120.0C0 metros de rede de esgotos,
no projecto de Toulon uma de 70 em 70 metros para 45.CG0
metros de encanamentos; no de Dijon uma de tO em 60

metros.
As boccas de visita são, como diz o seu nome, destina-

das a facilitar o accesso as galerias subtenaneas, são sim-
pies poços verticaes abertos nas calçadas até a abobada do
esgoto.

Nas paredes do poço ha barras de ferro que servem de es*
cada,e nas aberturas'da calçada um tampão de ferro furado
por onde passa o ar.

Nos encanamentos de secção reduzida, como o que pro-
pomos para Fortaleza, essas boccas podem ser substituídas
pelas boccas de esgoto, que servirão de respiradouro e de
visita nos casos em que for necessário fazer-se a limpeza dos
mesmos.

Neste caso, as boccas de esgoto não deverão abrir-se nas
calçadas, sendo preferível adoptar-se a indicação do Dr.
Coimbra, que aconselha fazer-se a juncção da tubulagem
das casas com os esgotos geraes nos quintaes.

Daqui resultaria a vantagem de não tocarem no calça
mento e calçadas, e nem terem de passar canos por baixo
dos edifícios, geralmente assentados em arêa e de funda-
mentos pouco profundos. O revolvimento da arêa podenn
causar-abatimento dos mesmos; alem de que, para os cun-
certos na tubulagem seria necessário revolver de novo o
solo debaixo das casas com dispendios sempre crescidos,

Nos quintaes os inconvenientes apontados são menores,
sobretudo se as latrinas forem collocadas fora,nos alpendres,
e seus canos de ligação corram pela parte externa do edifi-
cio interrando-se logo pelo solo até o ponto de junceão
com o esgoto geral.

ainda a vantagem de uma fiscàlisa^ãò fp-
cil,e porventura a resalva dos riscos da malevolencia e désa-
so de criados e crianças.

Quanto, aos filtros de carvão, preconisados pelo Dr. João
Felippe e empregados excepcionalmente em raras cidades,
julgamol-os desnecessários e custosos, e até certo ponto um
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DA ACADEMIA CEARENSE

_tobstáculo a visita e jfBpecção da rede de esgotos ou a ven-
tílação dos mesmos.

À sua acção foi estudada desde 1866 pelo Dr. Miller.
Um .filtro de carvão seceo tem uma acção desodorante
sobre os gazes de esgoto, mas retarda consideravelmente
a .corrente de ar. Em uma serie de experiências comparati-
vas, esse filtro oceasionou o augmento de ácido car-
bonico na proporção de 0,106 a 0,132 por 100 na tempera-
tura de 10 a 13,5° C. A acção do filtro cheio de carvão
humido. era muito inferior ao seceo, de sorte que seria pre-
ciso removel-o freqüentemente para conservar a sua acção
desodorante.

Lavagem da rede. — A importância da lavagem das
redes de esgoto é capital para assegurar a boa hygiene de
unia cidade.

Ha quem tenha lembrado o alvitre de supprimirem-se as
boccas de esgoto e até a sua ventilação, mas ninguém põe
em disvida a necessidade de empregar a agua em jorro ou
em corrente como meio de carrear as matérias escrementi-
cias e lavar a tubulagem dos esgotos para que não se opere a
decomposição d'aquellas matérias nem se produzam gazes
e mieroorganimos nocivos a saúde.

Desde 1850 qua os engenheiros inglezes proclamam :
Que a putrefacção das matérias de esgoto em extagna-

ção nas galerias apenas começa a manifestar-se, mesmo
nas condições mais desfavoráveis, no curso do segundo
dia. Se essas matérias se acham em movimento, o momento
de sua putrefacção é sempre retardado.

Ao que dc Freycinet acerescenta que «os liquidos de esgo-
to, mesmo carregados de matérias fecaes, não tèm em si
mornos cheiros desagradáveis quando são, bem entendido,
diluido.s na quantidade de agua que indicamos como sendo
o contingente obrigado das cidades modernas, seja o mini-
WÊn dèlOQ litros por.habitante e por dm.

s As matérias de esgotos frescas nunca se c repetirá á
sacledade, pois que o prejuizo contrario está ainda arraigado
no continente, não têm em si mesmas cheiro susceptível de
incommodar os operários e os habitantes.

As experiências de Durand-Claye dizem a este respeito

tete

te'-
y.y,'.'te
te «

te V [2'0Í§Ê

*-' .

.

; /-;IK'v'.'te

''¦':'¦

, • ¦

'¦' '/¦'—, ' 
' ''<

2 - te^ffi
'..".. 

tete-teí' :-¦•.'./i. ' i te* '. '.
'• ¦¦.>.; "te1,/""'^.^^'. ¦¦" -t.¦,.¦'¦¦," "¦ j^},



wÈÊÊÈm- " %¦ '
.-. t :.-'.- y'-, ¦;.".¦- • ¦ y,y-£.;¦¦. v".-- - -¦ ..."¦¦ •¦¦¦-¦
7 ¦ • "¦¦'' .""" '.'¦'¦' 7',,',-", ¦ - .,'. -:-.' yy-.. Ç.';; . . ..,"'' ¦ i .' •¦¦v ¦¦

a*Bammm/gmÉÈmMÈgmttni'' -¦.¦;..-i »-;.-¦;,'.•¦ ,y .'.'.iví ,..¦.¦:• r'¦.¦'.'.' -.- .? '..., :" ;y. •' '..."¦'.¦' .. " '"-...".¦'. • -' ;'. . '• -yy-

; .. ' •: ' ' ' ' '7^'

7':;7-vv':
i... ¦;'¦ yX. '.-.

uÍi-'X"¦:." ¦¦;¦"',

.- 

'..'¦¦ 
¦.' 

.¦¦ ":'

' 7 ;"'.*

7'7;, -¦

. "V-;K 
. 

'¦:','' 
..'•- '' V

,¦ 
' '/;¦' "'•..

• 7 •;.•*¦ .

' ''• 7 ".*¦¦.'.-v

130

'' •' . ?'v '' * " lf§P\S ;•',.... • ¦.SwíM?«'^ff.fir»IHS_™Hiw'. •¦• -v :v,i!™^_^«W(!!i^Pa^alH»í!**7 v .f*rf|P. *\ , •.

KftVtSTA
k.^*w«».y*v.x- »••>_-x.'-' íifS^ÍÍ* *

mais de que as bellas theorias de hygienistas amadores.
Em uma caixa da capacidade de )72 litios coüocou elle

um cão e no fundo as ir í te rias seguintes :
l.o Matérias frescas -diluídas á razão de 1/100.
Apenas 1 hora e 45 minutos depois de encerrado sem

renovação de ar, começou o cão a manifestar-se um pouco
cansado, embora de boà saude.

2.o Matérias, frescas diluídas em igual volume d água.
1 hora e 24 minutos depois de encerrado, o cão come-

çou a desfallecer.
3 o Matérias frescas, sem diluição.
O cão fica uma hora e um quarto sem parecer incommo

dado.
Expondo depois o animal ás emanações de matérias em

putrefacção, cahia elle redondamente, depois de um tempo
sempre assás curto.

Essas experiências são reforçadas pelas de outros sábios.
entre o? quaes o notável hygienista inglez - o professor
Frankland, que fez sentir, num discurso perante a Royal
Society, dc Londres, em 1877, que agitando-sc moderada -
mente um liquido, não se produz a suspensão no ar de
gottasinhas que. possam ser transmittidas a certa distancia;
por conseqüência, a onda moderada das águas servidas
frescas em esgoto bem construído não parece dever causar a
suspensão de micróbios no ar do condueto. Mas, acerescen-
tou elle,que as bolhasinhas de ar em fermentação, carregam
abundantemente as camadas de ar ambiente com pequenas
gottas transportaveis-; consequencialmente, a suspensão de
cospusculos no ar dos esgotos é extremamente provável,
sempre que as águas destes esgotos estagnarem ou quando

•a construcçâo dos esgotos permitta a demora das matérias
fecaes no condueto por alguns dias, oceasienando a sua
fermentação.

São por demais conhecidos os males resultantes da esta-
^gnaçâo das mater4a-s-p^
água; e nunca será demasiado repetir-se alguns dellcs.

Na cidade de Leiccster, servida por systema de esgotos,
começou-se a observar a freqüência de uma desenteria, qu3
p tacava de preferencia ás crianças. No anno de 1879 essa
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enfermidade tomou o caracter de uma epidemia. As auto-
iidades sanitárias verificaram que os casos mais numerosos
e fataes se haviam produzido nos bairros onde se dera a
estagnação das matéria? fecaes nas cloacas.

Em um dos subúrbios de Manchcster, no anno de 1883,
declarou-se tambem uma epidemia de febre typhoide. Para
investigar a origem da epidemia foi commissionado o Dr.
Tomkins, queattribuiu o mal ao estancamentp das matérias
fecaes em algumas cloacas desconcertadas, que foram re-
volvidas afim de serem reparadas.

mesmo facto se reproduziu na cidade de Yons no anno
de 1885. O governo commissionou para a necessária in-
vestigação um perito hygienista além do medico sanitário
da cidade.

Ambos attribuiram ás cloacas a causa da epidemia. Na
maior parte os indivíduos atacados residiam nos bairros
onde as cloacas estavam nos mais baixos hiveis. 8i

Em West Cowes declarou-se tambem uma epidemia de
diphteria no anno de 1886. As autoridades municipaes
fôram informadas pelo respectivo perito hygienista que a
origem da epidemia estava na defeituosa construcção das

\ % cloacas.
Nesse mesmo anno em Cork fez explosão a febre ty-

D^oide.
tJma commissão da Sociedade Medica da cidade declarou

á municipalidade que na sua opinião a causa da epidemia
estava nas emanações das cloacas.

A mesma enfermidade assolou a população de Mountain
. Ask.

epidemia estava limitada a um bairro onde algumas
cloacas haviam-se obstruído, dando logar á formação de
grande deposito de matérias fecaes.

Em Calcutá, durante annos consecutivos, foi a população
assolada pela febre typhoide até que o Dr. Deakin, cirurgião
em o lieíe do exer cito i nglez da-ín dia, ver ifi co u q u e^epide*
mia ira devida á emanação das cloacas.

KSstes e outros factos idênticos induziram ao hygienista in-
íez Poore a tirar a seguinte conclusão:

s A origem dessa larga lista de enfermidades infecciosas
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está na putrefacção dos detritos orgânicos misturados com.
a agua, o que facilita o desenvolvimento e a expansão do

gaz das cloacas. A
« Tão grandes e tão conhecidos são os males que provem

das cloacar-, que muitos dos nossos amigos estão anciosos
por uma lei do* parlamento, que venha proteger-nos contra
os perigos resultantes das leis anteriores que approvaram
semelhante melhoramento. »

As difficuldades de dar uma bôa solução á questão
lavagem dos esgotos e latrinas, assegurando-lhes ao mesmo
tempo a ventilação, forão por muito tempo julgadas ir.su-

peraveis. Não admira, pois, ,que ha amos um notável me»
dico americano, adversário do systema de esgotos corren-
tes, se pronunciasse a este respeito.

« Nas cloacas, diz elle, existem os viveiros dos germens
das enfermidades infecciosas e demonstrarei como esses

germens penetram.no ambiente das habitações. V
«Em primeiro logar os mesmos meios empregados para

limpeza das cloacas são os que mais facilitam a infecção das
casas. .

« As cloacas são limpas por correntes d agua que levam
a direcção.do centro para o exterior. Pois bem; é facto
comprovado que, quando em ums cloaca o liquido corre em
uma certa direcção, o ar que está sobre o liquido corre na
direcção opposta.

« Donde resulta que,N quanto mais se trata de limpar as
cloacas por meio de jorros d'agua, mais ou menos volume)
sos, tanto mais facilmente e em maior quantidade pene-
trarão nas casas os gazes venenosos.

« Em segundo logar, quando desde certa altura se ar
roja qualquer objecto solido ou liquido por um cano fechado,
o mesmo volume d'ar oecupado ou deslocado pelo refe-
rido objecto tem que sahir forçosamente do cano para fora,

--E!-assim-q«e-de-veada-vezr ao derramar-se a agua nas la-
trinas, entra no interior das habitações uma certa quantida-
de dos gazes mephiticos.

< Em terceiro logar, durante o verão, nos paizes quentes
(como é o nosso), a temperatura das casas é mais alta cc

que a das cloacas, e, como os gazes são sempre impelüdos
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DA' ACADEMIA CEARENSE

Ü! as temperaturas altas, succede que no verão os gazes
infectos das cloacas tendem sempre a espalhar-se no am-
biente das casas. t

<i Está provado que os gazes atravessam a camada da-
gu4 e com elles os germens intecciosos.

« Dizemos isto com relação aos perigos que decorrem
das cloacas bem construídas; mas na pratica acontece qne
ellas se desconcertam continuamente, acarretando outros
perigos addicionaes.

Já vimos que a occlusão hydraulica por meio do syphão e
dos chaminés presetva inteiramente as habitações dos gazes
comprimidos pelos jorros d'agua.

No projecto do Dr. João Felippe, foi resolvido o problema
de accordo com o que se fez em Francfort, e com o que
aconselha Waring.

O autor do projecto opina que não é tanto da quantidade
dVgua, como da sua bôa destribuição que depende o asseio
dos encanamentos; A adopção do apparelho denominado
fkshing tank pelos inglèzes e reserimr de chasse pelos
Amcezes (caixa de descarga) «que con.titue um dos maio-
res progressos da engenharia sanitária moderna, e veio por
assim dizer transformar completamente a questão grave da
limpeza dos esgotos, resolve, a questão.

A caixa funeciona do seguinte modo: uma pequena tor-
neira enche lentamente um reservatório de alvenaria colloca-
do sob o calçamento, dentro do qual fica o apparelho de
chasse\ no momento em que a água, tendo enchido o re-
seAatorio, toca ao nivel superior do mesmo apparelho, é
toda arrastada em forma de tromba para o esgoto, que sof-

re uma lavagem enérgica,»
Por essa forma as lavagens são intermittentes e enérgicas.

Uma corrente continua por fraca que fosse daria no fim do
dia grande quantidade d'agua, seria mais dispendiosa e teria
effeito inferior. •MfyM^é

O apparelho de chasse aconselhado é o de Genest, Hers-

i

V

cher et Çomp. ou o de Doulton, »
Haverá duas espécies de caixas de lavagem; umas em

n| de 37 com 0,5 cúbicos para esgotos e outras em n. de
¦ '*'mp i$ -
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10 com 5m cúbicos para collectores e emissores, devendo
aquellas fazer 3 descargas por dia e estas 2.

Devo accrescentar ao projecto, que os reservatórios de
lavagem (de chasse) deverão ser construídos no começo de
cada canalisação. Nas pequenas com a capacidade :dô;
500 litros. 

'

Admittindó que essas lavagens (chasse) se operem com &
velocidade de 1 metro por segundo, será preciso, nos con-
duetos de 0"»,25, dar 50 litros por segundo, isto é, em 2
minutos, 5 metros cúbicos d'agua. As câmaras de lavagem
com esta capacidade serão collocadas no principio de todos
os collectores, tendo, na parte superior, uma chaminé cober
ta de uma placa de metal semelhante a das aberturas (r %
gards) e degráos para descer-se.

A lavagem das latrinas e portanto daa ligações será feita
por meio de uma caixa automática ou não para a lavagem,
collocada sobre cada latrina.

« Preferimos as caixas denominadas wasts water-pre-*
venetors, não automáticas, accionadas ámão, armadas ú€
apparelho syphoidaí, que dê bastante velocidade a água para
a limpeza, diz o Dr. João Felippe, mas cuja corrente cesse
desde que seja abandonada a corda dè monobra.

« A capacidade da caixa de lavagem deve ser de 1,6
galloes. inglezes ou de 6,80 litros; o tubo de alimentação
deve enchel-o em pouco tempo.

« A preferencia que damos as caixas não automáticas
provem do facto de ter o contracto deixado a conta do
proprietário as despezas com a água para o asseio da latri-
na; a caixa automática poderia gastar água de que talvez
não tivesse necessidade se bem que seja mais garantidora.*
do asseio.

Nisto, como na maioria das soluções que o Dr. João Fe
lippe deu as questões dos esgostos, seguio a risca os conse-
lhos de Pignant, que por sua vez seguio osreter Mille, de"
Freycinet e de outros.

Os reservoirs de chasse d'eau são minuciosamente
descriptos na obra de Pignant pg. 87 e seguintes/e no seu
atlas mostra graphicamente os melhores typos, aconselhan
do, porém, o de Doulton e os das casas Genest e Herscher
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Resumindo as qualidades deites apparelhos, conclue di-
zendo que «graças ao conjuncto das disposições descriptas,
o emprego d'agua sob a forma'de jacto rápido sufficiente-
mente continuo e diametralmente opposto a sahida, a limpe-
za se faz por si mesma e de modo completo.

« Não se acreditaria, se não o víssemos, diz por sua vez
Mille, aos effeitos produzidos. Os fragmentos de tampões de

papeí.as matérias sólidas lançadas no turbilhão das chasses,
são despedaçadas, reduzidas a pasta, a papa, emquanto uma
tromba de ar é arrastada na queda das agüas torrenciaes^

Seja-me permittido, co.no explanação desta questão,
transladar para aqui as judiciosas considerações que o Dr.
Vieira Souto escreveo no Jornal do Commercio do Rio
eml8&9.
Eil-as: .

:|| Posto que eu reconheça que a insalubridade do Rio de
Janeiro provém de causas muito complexas e numerosas,
cuja intensidade cresce proporcionalmente á elevação da
temperatura e á escassez d'agua, entendo comtudo que nen-
huma dessas causas actúa com tanta força para o desenvol-
vimento das febres de máo caracter, como a irregularidade e
inspfficiencia da lavagem dos encanamentos de esgoto. E

porque desde alguns annos tenho procurado propagar e jus-
tificar esta opinião com o fim de despertar a intervenção de

quem pôde remediar aquelle mal, peço permissão para trans-
crever diversos trechos dos artigos que acerca do assumpto
publiquei nessa tolha em 1886, addicionando algumas
reflexões dictadas pelas circumstancias da actualidade.

Escrevia eu:
« Em algumas ruas tem-se encontrado, junto ás galerias

de esgotos, depósitos de líquidos em completo estado de

piitreíacção, e cujas exhalações os moradores das circumvi-
zinhanças e os transeuntes mal podem supportar, tornando-
se preciso ás vezes empregar desinfectantes para preservar
os próprios operários, aliás já habituados a trabalhar no
meio de impurezas de toda sorte. Estes depósitos manifes-
tão-se principalmente onde o sub-sólo é de terras compactas
e portanto quasi impermeáveis. Nos pontos, porém, em que
uma camada de areia ou de terras frouxas facilita a permeá.
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billdade, os líquidos provenientes dos esgotos propagãose
por imbibição em todos os sentidos até grandes distancias.

« Sabe-se quanto é humido o terreno no qual foi edifica-
da em grande parte a cidade; sabe-se tambem que nenhum
trabalho de desgeccíimento têm sido emprehendido pele go-
verno nem por particulares Temos, pois, uma causa peren-
ne dé insalubridade que de dia para dia se aggrava com as
infiltrações dos esgotos, porque as matérias orgânicas assim
extravasadas encontrão na humidade do solo elemento
tavoravel á sua propagação por grandes extensões. Por
effeito da capillaridade esta humidade corrompida sobe pelos
alicerces e paredes das habitações, sendo a ascensão favo-
recida pela natureza dos materiaes que costumamos empre-
gar na edificação e acima de tudo pela argamassa de cal de
marisco, que é um corpo dotado em alto gráo de poder
absorvente. Da mesma forma e com auxilio do mesmo
vehiculo as bubstancias delectereas sobem á superfície das
ruas, produzindo sob a acção do sol do verão gazes mephi-
ticos que escapão pelos interstícios do calçamento.

« A simples exposição de mal tão intenso, que de certo
tem originado conseqüências fataes, parecemos sufficiente
reclamação para que se estude e applique com brevidade o
remédio. « Os esgotos, diz Freycinet (Assainissement des
villes), constituem um perigo para as cidades quando suas
paredes deixão passar líquidos impuros que infeccionão o
solo. A primeira regra da canalisação subterrânea é que ella
seja perfeitamente estanque. Esta condição, ha muito tempo
considerada como absoluta na Inglaterra, fez dar aos esgo-
tos o nome de drenos impermeáveis. »

« Para preservar-nos de maiores perigos futuros bastaria
revestir as galerias de esgotos de uma camada de concreto
ou de cimento; mas exigindo esta solução grande movi-
mento de terras e o descalçamento e recalçamento das ruas,
importaria em avultada despeza; Além disto, seria conve-
niente que o remédio applicado contra as infiltrações apro-
veitasse igualmente no sentido de eliminar as emanações
que se despredem dos esgotos pelos respiradouros abertos
nas ruas e pelos collectores das casas. Este defeito influe
tambem de modo tão poderoso sobre o estado sanitário do
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de Janeiro, que o julgamos digno de particular attenção
¦i autoridades competentes. V
« A completa innocuidade dos esgotos exige que elles
iccionem sem derramamento de gazes mephiticos na

«uippera e no interior das habitações. Ora, este resulta-
do não se obtém unicamente ventilando a rede de encana-
mentos por meio de abertuias que desembocão na calçada
dá ruas, como se faz entre nós; é mister ainda que as
águas servidas e as matérias que os esgotos recebem em
se i percurso tenhão escoamento methodico e pouco demo-
^ado desde a origem das galerias até á embocadura nos
tanques de desinfecção. Na Europa, onde o estudo desta
questão tem sido aprofundado, admitte-se que a putrefacção
das dejecções recebidas pêlos esgotos só começa 48 horas
deoois; mas a decomposição das matérias, sendo funeção
de diversos elementos entre os quaes predomina a tempera-
tü'-a da localidade, e observando-se que nos casos menos
favoráveis a temperatura média das cidades européas não
excede de 12o centígrados, ao passo que na capital do Impe-
rio ella é sempre superior a 22o, deve-se admittir que a

putrefacção do conteúdo dos esgotos do Rio de Janeiro
começa 24 a 30 horas depois do recebimento, e em muito
menor prazo quando o thermometro aceusa durante dias
consecutivos temperatura superior a 30o. Dahi a necessida-
de de assegurarmos aos esgotos da cidade o escoamento
regular naquelle prazo, para que a canalisação subterrânea
nío seja um foco permanente de terríveis infecções, como
ora suecede. . • ,„

« Está na convicção de todos os que estudao o assump-
to de que nos oecupamos que esta condição fundamental de
sanidade dos esgotos não é aqui satisfeita. Em época de
chuvas o volume d'agua introduzido nas galerias é bastante
não só para diluir as matérias, dando-lhes completa inoem-
dade, mas ainda para arrasta-las com grande rapidez até a
Imbocadura. Quando, porém, chega a estação, secca, a
quantidade d'agua diariamente distribuída aos prédios par-
tlculares fica muito reduzida, e em taes oceasiões o volume
|è líquidos que se escôão das habitações para os esgotos é
insufficiente para produzir qualquer daquelles effeitos pre-
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servadores. Verifica-se então este phenomeno: a diminuía
velocidade dos liquidos contidos nos esgotos permitte a for-
mação de depósitos nos pontos de menor declividade das
galerias, ou onde o revestimento interno dellas se acha mais
estragado. Desta_eâtagnação de matérias orgânicas, resulta
a putrefacçãp rápida, dando logar as emanações perniciosas
que se sentem por quasi toda a cidade e que a Companhia
City Improvements procura attenuar lançando desinfectan-
tes calcareos e phenicados na bocea dos registros situados
nas ruas.

« Infelizmente os desinfectantes não constituem um re-
médio, são apenas um palJiativo. O que o problema exposto
reclama nãp_ éjjm expediente de oceasião, mas uma solu-
ção definitiva, que nos livre de males tão graves, aos
quaes, seja dito de passagem, não temos dedicado o
cuidado que merecem, pois ha muito tempo se observa no
Rio de Janeiro que aos verões mais seccos correspondem
exhalações mais intensas e a manifestação de maior numero
de casos fataes de febres.

« Vamos agora indicar um meio econômico e efficaz de
dar escoamento prompto e methodico ao conteúdo dos es-
gotos, promovendo assim as duas condições fundamentaes
da canalisação subterrânea, isto é, ausência absoluta ou,
pelo menos, innocuidade das infiltrações e das exhalações.

« A regularidade do escoamento exige, ou que os liquidos
recebidos nas galerias sejão em quantidade bastante para
estabelecer uma corrente dotada da velocidade mínima de
2 1/2 kilometros por hora, ou o emprego de artifícios que
substituão essa corrente continua por outra intermittente,
mas susceptível de produzir os mesmos effeitos.

« Não podemos contar com o primeiro destes meios,
porque o abastecimento d'agua, baixando consideravelmente
em certas épocas do anno, o volume de liquidos que se
escôão das habitações para os esgotos, não tem força para
arrastar todas as matérias até o mar, e para impedir a for-
mação de depósitos em pontos menos favoráveis das ga-
lerias

« Achamo-nos, pois, forçados a recorrer ao artificio, para
supprir a insuficiência do abastecimento d'agua e evitar os
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.rejuizos que dahi resultão para o funecionamento dos esgo-
tos* O processo mais preconisado consiste em construir na
origem das galerias e em outros pontos apropriados do seu
percurso tanques ou caixas que co.nmunicão com os col-
ícetores geraes dos esgotos por meio de syphão. Canalisa-
das a!gu:nas pennas d'agua para cada caixa, o apparelho
funcciona automaticamente* e com regularidade mathema-
ti ca, produzindo diariamente uma ou mais descargas de li-
quido nas galerias geraes, conforme o numero de pennas
eanaiisadas e a disposição da cada caixa.

« C > npiehenl3-S3 íacilrnnte a acção salutar e enérgica
que íaes apparelhos exercem na lirrpeza dos esgotos A
peça principal, que é o syphão, por um lado impede os
gazes que se formão nas galerias de passarem para os tan-
ques è dahi para a atmosphera, e por outro proporciona
as descargas; porque, desde que o liquido se eleva no tan-
que a uma altura superior á curva do syphão, dá-se o dev
equilíbrio da massa fluida que se precipita de um só jacto na
galeria com uma velocidade inicial de 5 a 8 metros por se-
gundo, ou mais ^e duas léguas effectivas por 

"hora. E'
claro que dez ou doze tanques, construidos nos pontos mais
echyeniantes da rede de collectores, produzirão cada dia
outras tantas ondas, que, projectidas com prodigiosa força
noíntcr'.or das galerias,se propagarão até á embocadura com
velocidade sufficiente para varre las e arrastar quaesquer
depósitos de matérias sólidas ale mesmo as que se formão
nos.¦ interstícios das canalizações ma! construídas ou estra-

Mafi\

gadas.
<f A lavagem artificial pelo processo que suggeri-nos equi-

vaie s que se effectua naturalmente pela chuvas torrenciacs,
c aaüa efficacia não pode ser posta em duvida; porque,

.'corno já observamos, é aos verões mais chuvosos que
corresponde menor intensidade das exhalações dos es-
gotos e menor mortalidade da população da corte.
Actualmente os esgotos da capital do Império não dispõem

-de outro meio de-limpez^-^enâo-ar-ía^v^gem-natüral; mas,
sendo íortuito o regimen das chuvas copiosas, decorrem ás
vezes duas e tres semanas sem que se verifique a operação
de limpeza, cuja freqüência é essencial á hygiene publizx
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vA\em toda a parte, e com mais forte razão no Rio de Janeiro.
Cumpre-nos, pois, adoptar as lavagen*\artifi ciaes, em pcrio-
dos regulares e curtos, as quaes, segundo Corfield, liinpao
tão completamente os esgotos que a admissão desse sys
tema permitte dispensar a ventilação das galerias..-

« A medida a que nos referimos tem a grande vantagem
de não ser despendiosa nem na construcçao do apparelhi |
nem no seu funecionamento: na construcçao, porque re-
quer apenas alguns tanques de tijolo com capacidade para f*
receber vinte a vinte e cinco metros cúbicos de água cada
um; no funecionamento, porque o syphão actúi automa-
ticamente, por difterença de nivel do liquido, o que dispensa
pessoal incumbido de vigilância e manobras. a' « A escassez do nosso abastecimento d'agua em certos
dias do anno nal impede que appüquemos aqui as lavagens
artificiaes. As experiências do engenheiro Remont mostrào
que bastão A a 20 metros cúbicos dágua para cada des-
carga. Calculando que ne:essitamos de 12 caixas, teremos
descargas diárias representando o diminuto consumo total de
240 metros cúbicos em 2X horas. Aecresee que o consumo
póde ainda ser reduzido construindo-se alguma das c:dxas
em localidades que permittão aproveitar as águas de estabe-
lecimentos industriaes, casas de banhos, fontes e jardins pu-
blicos, semelhantemente ao'que se fez em Liége, onde se uti-
lisárão para idêntico fim as águas que movem as machinas
das minas de carvão de pedra existentes nós subúrbios da
cidade. Emfim em diversas cidades da Europa (Antuérpia,
Ostende, etc.) a lavagem artificial se faz com água do mar,
em outras com água de manancieas secundários para isso
expressamente represados, e na Inglaterra tem. se feito van-
tajosas experiências no sentido de effectuar a irrigação re-
guiar dos esgostos com as águas das chuvas ordinárias, ac-
cumuladas em grandes cisternas. Mas se todas estas com
¦binaco.es forem difficeis de realizar no Rio de Janeiro, não
devemoshesitirem dedicar ás lavagens artiftciaes uma pe-
quena parte do nosso, abastecimento geral. Sendo certo que
os esgotos da ce pitai do Império "são inferiores até aos de
Vienna; sendo tambem certo que a atmosphera dos es^tos ^^
está viciando a da cidade, a íalta de limpeza methodica pto- ;'• m
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§Ü a formação de gazes .tóxicos que sobem á atmosphera
i|à ruas passando pelos registros; parece que não podemos
regatear o fornecimento de 200 metros cúbicos d'agua,ne-
òess&ríos para pôr em pratica cada dia o melhoramento pro-
posto. . ¦ f ,

Í A água é a base do saneamento das cidades, e onde
este demento nao fôr abundante não ha hygiene possivel.

7 Eu penso, diz Fonssagrives, que nas oceasiões de
secca prolongada, uma cidade bem administrada pôde per-
feltamenie consagrar uma parte da sua água potável ao

icllfmento dos reservatórios de descarga de modo a realizar
f vontade essa limpeza dos esgotos que as.chuvas torren-

s oporão de uma maneira fpftuita. »
mesmo sentido opina o notável hygienista Tordieu ::

V Um dos meios mais simples para remediar a infecção
dos esgotos consiste em fazer passar por elles habitualmente,
e em períodos approximados, uma massa considerável d'a-
|Ja lírnpi; por este meio se extrahe das galerias as mate-

susceptíveis de putrefacção. Si sé deseja, para expellir
imesgoto depósitos consideráveis e resistentes, aug-

mentar ( esforço da corrente dágua, estabelece-se uma re-
presa qi^, abrindo-se repentinamente, permitte a água cor-
rer com grande força de propulsão... Em resumo, se uma
distnbujvão d^gua potável não pôde ter lugar em uma ci-
dado^ se; 1 que um systema de esgotos seja construído para

ry ,3 sobras, tambem um systema de esgotos nao póJe
th tido em condições hygienicas e salubres sem

nUdormente se tenha adquirido quantidades dágua
sufOcierses para os lavar. »

7 I777.S palavras de Tardieu, escriptas ha mais de 30
aii||4 rovão que o systema das lavagens artificiaes não
ci árna novidade, cuja immediata adopção nos exponha a
futuras decepções. Trata-se de medida preconisada por
t07vB s)s hygienistas e applicada com felix êxito em numero-
sh; cidades. Agora mesmo a cidade de Paris, cujos esgotos

7777)em as matérias fecaes, procura adoptar o systema
Siinsido -tudo ao esgoto —e a base desta transforma'

í requencia da lavagem artificial automática, pelos
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meios que temos exposto, em substituição da limpem a
braço que tem sido até hoje empregada.

í Quanto aos esgotos da corte, a lavagem periódica nâo é
somente effijaz para eliminar as exhalações prejudiciaes á
respiração, mas tambem para altenuar o mal apontado das
infiltrações pútridas que se dão nas galerias. E' evidente que
sendo a canalisação geral lavada todos os dias, os liquides
por accaso extravasados serão muito menos impuros e noci--
vos. Se o remédio não é completo, pelo menos¦ diminue.
consideravelmente a intensidade do mal o é o único que pode
ser realisado sem grande despeza.

« Com estas considerações apenas tivemos por objecti-
vo offerecer ás autoridades sanitárias um ligeiro estudo
acerca dos defeitos que reputamos esseciaes e que urge fa<
zer desapparecer ainda que á custa de algum dispendio.
O que não é possivel é continuarmos na pratica até agora
seguida em relação aos melhoramentos sanitários da cidade,

wTodos os annos no verão teapparecem as mesmas moles-
tias e epidemias produzindo os mesmos resultados fat

ti ¦-'¦?.

Levantão-se então clame res do publico e da imprensa indi-
cando medidas a tomar ou pedindo a teforma de certos
serviços O governo nomeia commissões de estudos, for-
mula projectos e promette pedir ao parlamento os recursos
para reliza-los.

« Entretanto, o corpo legislativo reune-se no inverno
quando o estado sanitário da cidade é já mais favorável;
d'ahi resulta que as providencias projectadas ficão no es-
quecimento, e o orçamento se vota sem incluir a verba pre-
cisa para torna-las effectivas, de sorte que noverão seguin-
te novos clamores provocão novas promessas illusorias, e
assim indefinidamente. »

Escusado é lembrar que as ponderações que acabo de
transcrever, apezar de .honrosamente escolhidas nas co-
Iu ninas do Jornal do Commemo, não produzirão o mi-
nimo effeito, como provavelmente não o produzirá esta
transcripção. A julgar pelo que se tem dado até hoje» per-
dem o seu tempo os que estudão as questões que inicies-
são ao saneamento da cidade.
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Dir-se-ha que a companhia CV/y Improvements man-
tém já ao longo da canalisação d3 esgotos grande numero
de tanques de escoamento de agua iflushing tlianlis);
mas é preciso observar que o funecionamento desses tan-
ques não opera a lavagem das galerias. Sendo de dimen-k
soes relativamente muito diminutas, os flushing tanks lan-
çao intermitentemente pequenas porções de agua, que não
oceu pão todo o diâmetro das galerias, nem adquirem força'sufficiente 

para varre las em toda a sua extensão e arrastar
assim até á embocadura as matérias encrustadas nas pare-
des da canalisação. Por este systema verifica-se um erro
análogo ao que commettem certos proprietários de prédios
que mantém nas latrinas e mictorios o curso continuo de
um (iiete d'agua. embora correndo perennemente, que é im-
profícuo para a lavagem integral das bacias e tubagem dos
lugares reservados Mais vale collocar uma pequena caixa
acima da latrina ou mictorio, de modo a poder, depois de
cada operação, lançar de um só jacto quatro ou cinco litros
dágua na bacia, o que tem a dupla vantagem de menor
consumo d'agua e mais benéfico effeito. Identicamente, a
projecção d3 uma so on h de vinte metros ciMcis d'agua,
íeita diariamente nas canalisaçoes geraes dos esgotos, pro-
duz o varrimento (chasse) daá matérias fecaes que ellas
contém estagnadas e putrefactas, ao passo que o lançarrien-
to, ainda que de cinco em cinco minutos, de algumas cen-'tenas de litros d'agua, como fazem os flushig- tanks,
opera simplesmente uma diluição parcial, cuja efficacia é
muito duvidosa.

Resta-me destruir a única objecção que se poderia oppôr
á applicação immediata da medida que indiquei, isto é, a
aiiegação de que a actual escassez do abastecimento d agua
da corte não permitte derivar-se para o serviço dos es-
gotos, nem mesmo o volume de 200 a 300 metros cúbicos
por dia.. Ainda assim tratando-se de uma cidade onde a
agua subterrânea se acha a pouca profundidade, haverá o
recurso dos poços tubulares. Em poucos dias se conseguirá
assentar alguns destes poços, com as respectivas bombas e
tanques, e desta fôrma começar um serviço provisório, até
que obra definitiva e aperfeiçoada fique concluída.
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Se a secca que ora nos afflige prolongar-se até Abril (p o
ximo, a cidade do Rio de Janeiro ficará in habita vel.

Não será este o caso de emprehender se esforços supre-
mos. para debellar-se a horrorosa calamidade de que estai nos
ameaçados?

Disponha, Sr. redactor,
L. R. Vieira Souto.

'':¦.'¦ '¦'¦'.'»' 
¦'* 

fc

'. 
¦ 

. i-y-^p

¦-.¦fc-'. -

fc-,.,

tAfc' ..

rí^AAí'-
j W', 'fc-.

L'4. ¦ fcfcv! ¦ fcV<' fc-,
(-».' 

'""fc :' ¦¦

fSKy .f. •¦¦;

¦¦' ' • fc fc:. fcfc ' 
jfcfc

' fc i fc '
fc-..!' < ,fc '..fc!.--1

iA—fc 
' |; '"'¦ '

ÜSS* ¦¦¦¦'•

":/fc - -
íffiSSvw'

Rio de Janeiro, 9 de Março de 1889. .

USINAS DE RECEPÇÃO E ELEVAÇÃO

Surge uma difflculdade, que se poderá vencer, á exem Ho
das cidades nas mesmas condições, como Dantzig, Berl m,
Francfort, nas quaes a inclinação do .terreno nâo é sufficiente
para determinar a precipitação das matérias do esgoto pra
as usinas de recepção e desinfecção; refiro-me a canalisaçAu
do bairro marítimo da Praia, e do destino a dar aquellãs
matérias servidas pelo collector do Pajehú, cujo desemboe-
cadouro, acompanhando o talweg do riacho, vai ter ao mat
na altura do plano mais baixo do Passeio Publico.
¦¦¦- Arrojar essas matérias, mesmo desinfectadas, ao mar;
neste pomo é o mesmo que' deposital-as na praia na parte
habitada, como actualmente se faz. t>

Forçoso é imitar Berlim ou Dantzig e a outras cidades, na;>
quaes a.falta de declividade foi vencida por meio de reserva
toriò de recepção dos excrementos diluídos em água, eide
bombas que as elevam a certa altura para precipital-as mais
longe, 4"O Dr. João Felippe dá no seu relatório a descripção e me
canismo dos reservatórios, semelhantes aos de Berlim, mas
em ponto exiguc, o que me dispensa desse trabalho.
' Depois de demonstrar que a extremidade inferior do eí>
goto collector da Praia, constituído de manilhas de 0m38 cie
diâmetro, desemboecará em cada reservatório de recepção
na cota zero, e o fundo dos ditos reservatórios ficará na
cota—1>, diz que haverá uma duplicata de reservatórios
iguaes, funecionando um como receptor, emquanto
matérias estiverem sendo aspiradas no outro pelas bombas

"fcfcfc

fcP
¦ 

."yp-I

¦ ¦:¦¦

-'. . % '

'" 
¦

' '¦>

P '.- -fc.. ví-V fc (*y:.-;-'.-i'

fc •.'•¦'•-¦'. fc fcfc-.fcfcfcA'

¦'>?. '
'"'¦¦¦'

i :i£P.^;, vyfífM'A
' .'¦ .' 'fc tff; fc

' W$ 
jj

'i ' ¦"' ^0^m'y

¦¦: ' mM H
¦ Lt íWil

<fs/'*'. . - . '. - '¦¦ 
. y 

""¦¦'¦._: fc fc'-¦ ,.,< ¦ fcfcfc 
'fcfcfcjfcfcfcfc

' - yfy^



te?te'te;tetete-¦'te. 

¦: 
; 

-. ":"-t!",

S*__^_f___~

.&»,(.

^flSpâr^F^ mkBSP*^'-' ¦ 'te *¦'..¦.... 'te- . . *' x *.*"" ' l -tete.r.v

*

'¦ • 
\ ¦' :-fte* r te ¦

' - ¦' "-'": te-;

,• • " ' :

',' , ¦'¦¦:

¦' ' ¦"/;.;. ¦'..- '¦/¦.-'¦ }4;,

¦ ¦¦ 
te 

V 
'

' ¦.¦" V "te1. ::?>/¦..;:

DA ACADEMIA CEARENSE 145
'.,/'/,.

Eis a marcha das operações >
s Verificado que se acha cheio o reservatório A, fecha-

se o seu registro de entrada; abre-se o registro de en-
..tra--Ja.do reservatório B* depois de ter fechado o seu regis-
tro de sahida. Procede-se então a desinfecção das matérias
contidas no reservatório Ay lançando-se lhe pela parte supe-
nor do mesmo a solução desinfectante; ficará ella em con-
tácito com as matérias durante um certo espaço de tempo que' sm..; dependente do regimen que se tiver estabelecido no mo-
vi -licito dos líquidos dos esgotos, sendo depois aspirada a
fíVísiura pelas bombas pelapartJ superior do emissor,no qual

.s/irá teinçaja. Cada reservatório de recepção terá um filtro
:íe % rvão que communicará com um ventilador commum
nüS dous.

\c bombas terão que aspirar os líquidos na cota—2.m,
g deverão lançal-os no céo do emissor, cota -4,ra'il A ai-'ímã', oortanto, a vencer será de 6,m8\ e como a quantidade
ú agua a elevar é de 183,000 litros, a força indicada será
5 cav dios para a machina a vapor. Por cautella haverá
teiuas machinas eguaes, sendo as bombas centrífugas, de
hy-Uims, Fascot. tambem em duplicata.

Reservatórios,de recepção —Os reservatórios de re-
Cite:-;:;..';o geral de todas as águas da rêie são dous iguaes, e
funecionarão do mesmo modo que os do districto da Praia.
Gàifa um dos doas ramos do emissor antes de chegar aos
reser ítorios é munido de um registro ou adufa que'pode
pe.-m.itir ou nao a entrada dos líquidos.

• Serão os dous reservatórios ligados inferiormente a
upla linha de tubos de ferro fundido de 0,mS0 dia-
que irá'terminar no mar, sob uma camada d'agua
de espessura na maré-baixa. Registros conveniente

íos permittirão ou não impedir a passagem dos liqui- •
o cada um dos reservatórios para a linha.de tubos de
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iteírt »s por uma abobada achatada ou zimborio da mesma
./nriia, no vértice do quil haverá uma chaminé de vev.\
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lação com espesso filtro de carvão animal; as duas chaminés
sereuiiirâo depois em um só tubo vertical. Na parte iníe-

rior serão sobrepostas a um tronco de cone, sendo con-
cordadas as supurficies cylindrica e conica, de maneira a
não haver ângulos reintrantes; no fundo começará a linha
de tubos de ferro.

Quanto as lavagens nos reservatórios, diz que as mate-
rias sólidas que se depositam no fundo destes não são
em grande quantidade, pois que por metro, cúbico de água
de esgotos contam se apenas o Ck,70J das mesmas ma-
terias (excluidas as águas das ruas, áreas, etc. )

Além disto formão se íloecos na reaccão chimica que
mantém parte dellas em suspensão. Pode-se aproveitar
tambem a maré baixa para a descarga e a alta para Ia*
vagens.

0 volume d* cada reservatório de recep.ãi é de lõ^õé)
litros. Se admiítirmos oue toda a água do abasteeimeito 0
transformada em águas ue esgotos, o numero de cargas dos
reservatórios será 3.200=10,09 ou 10 cargas ;por" dia

1 *.Jkj kJ <f/^\ —'.

Pode se diminuir muito este- numero de cargos aprovei-
tando convenientemente o movimento das mares

Quanto ao custeio de todo este serviço apresenta o sc-
guinte orçamento :

Material—Carvão para as machinas
Idem pa#a os filtros de ventilação
Desinfectantes. . . . . . .
Lubrificação, concertos, etc. . .
Pessoal: '
Ordenado de um machinista. . .
Idem de um foguista . . . . .
Idem de um servente . . . • .
Pessoal de desinfecção e constr cção
Komma : . .
Eventuaes [>°/o
Total . .

• 1:920$000
. I:000$rü0
.Il:500$0l0

42o$000

1:200$ 00
8-1 C$000
ilOlill)

4:2C0$OOO

21:445$<ãü)
1:072$250

<) i.r. »'7$ )"Ç)

Quanto a administração e serviço d'agua nada diz.
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A' questão da desinfecção das matérias recolhidas aos
reservatórios não entra no quadro das nossas observações
e depende dos progressos da chimica industrial.
1 Acerca destes os pormenores dados pelo Dr. João Fellppe
podem ser modificados ou mesmo regeitados parcialmente
mediante estudo mais aüento do nivelamento da cidade no
trecho do nascente e praia, sem se alterar o systema geral
separador (de Waring), que por sua superioridade se;impoe
a Comp à ou poder publico que tenha de-levar a effeito o
saneamento desta capital.

Orçamento.-Não me foi possivel obter o orçamento do
Dr. Jofo Felippe,e nem elle poderia servir para a actualidade,
pela di''crença no preço das mercadorias e salários entre a
épica da sua organisação (1892) e a presente (1895).,

Muito difficil será com a falta de braços e variações do
salário, com a fluetuação do vajor da moeda apresentar
um trabalho que mereça fé. ^

O Ir, Coimbra calculou em 600 contos a construcção de
esgotes pelo systema inglez, o Dr. Lassance em 310.000 frs.
os 20.000 metros de encanamento de Ó>13 de diâmetro e em
80.000 a usina central pelo systema Berlier.

Em Dantzig com 44 000 metros de extensão, o duplo
do projecto na Fortaleza, os esgotos custarão 2.625.000 frs.
ou 35'(;0 por pessoa, inclusive as usinas de ferro; os de
Bresláü, com 19.000 metros só de collectores e mais dodu-
pio de encanamentos secundários, usinas, etc, attingirão a
i.500.000 fes.

Os esgotos de Memphis pelo systema Waring com a ex-
tensão de 68.000 metros custarão 1? 50.000 frs.

E' provável que todo o systema de esgotos da Fortaleza
não exceda de 1:000:000 de frs. no máximo.

C) custeio desses trabalhos é geralmente módico; em
Dantzig regula'de 1,26 por 100 do capital, em Berlim 1,25.
Nesta proporção e com o capital de 100.000:000 de frs. o
custeio'elevar-se-hia aqui a 15.000 frs.; e .pelos cálculos
do Dr. João Felippe 
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contos. Digamos 30 contos, incluin-

do a administração e a differença no valor da moeda.
Caso tenha a Câmara Municipal ou o Estado de incumbir-

se deste serviço precisará para o custeio de francos :
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15:000:000
20:00 0:000
60:000:000
10:0(K_:07)

•-'«^.^***.**JÍ. 9?tó ¦¦

administração .... . . . .
amortisação 2% . . .... . .
juros 6% . ,. . 
renovação do material 1% 7 . . .

*

Total. ..... . . . . . 105:007070
de receita para cobrir as despezas. Como havel-a ?

Pelo lançamento da décima verifica-se que esta capital
conta 6.152 prédios, contra 3.225 que havia em 1888 ou
2.927 demais. Alem destes ha as repartições publicas em
numero de 42, o que eleva o numero total, excluídos os
templos, a 6.194.

Do total 4300 ficarão dentro da área servida pelos mesmos
esgotos, dos quaes 1.132 pagam aluguel até ô$000 men-
saes, 1322 acima de 5$000até 10$)00. 1090 de I0$0ü0
a 20$000, 542 acima de 20$000 até 30$000 etc, como
se verá da tabeliã seguinte :

Numero de prédios em 1S87 e 1S95, segundo os lança-
mentos da décima urbana, cujos alugueis são de é}'}

NÚMEROS DE PREÇOS 1887 1893

,'yy 7 7
¦'X/i-:

mim
y '."'.:¦ 

W

.'" 

¦,' 
'

38
•W

7*

acima de 2$ooo a 5$ooo 9oo 1.132
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¦:¦"i 5$ooo lo$ooo 852 1.322
¦¦.«:... lo$ooo 2o$ooo 347 l.o. ¦'

¦«¦ ¦'.'.¦« 2o$ooo 3o$ooo 97 57>
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<< 4o$ooo 5o$ooo .199 .
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'.« 6o$ooo 7o$ooo 28 7,
7o$ooo 8o$ooo 12
8o$ooo 9o$ooo 61
9o$ooo joo$ooo 57
loo$ooo 12o$ooo 25
I2o$ooo l4o$ooo lo
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-.'...« l6o$ooo 18o$ooo 3
18o$ooo 2oo$ooo 6
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3oo$ooo 35o$ooo I
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Ds prédios a que se referem essas tabellas são cobertos de
telhas,' havendo para mais de 3000 choupanas e casas co-
bertas de palha.

o lançamento de uma taxa que incida sobre a valor
do aluguel do immovel será forçoso attender-se a sua pro-
porcionalidade, o que aliás nada tem de excessivo, uma vez
c|üe ordinariamente o numero de habitantes cresce com o
augmento de commodos ou de proporções de uma casa,
-sendo portanto maior o uso e goso dos apparelhos..

Ninguém ignora a carestia do serviço de asseio, de fezes
e,eáguas servidas, nesta capital. A remoção de um cubo
de escremento custa 400 rs. e mais. Supposto que esta se
í tça duas vezes por semana, o que é contra a hygiene, por*
que 12 horas depois do despejo as matérias estão em de-
composição, ter-se-ha para as 52 semanas do anno a despe*
za de 2.0$800, á qual cumpre addicionar a importancia

", Vo menos de dous cubos que se deterioram,6$000 de vasos
domésticos em maior numero, creados ou pessoas para re"
iV: ovel-os, agua para laval-os, etc.

A despeza por casa nunca será inferior a 36$000, ficando
a cidade sujeita á infecção de moléstias contagiosas Assim
as despezas ordinárias pelo peior systema importam annual-
mente em 140 contos de réis.*

Uma taxa que se approxime desta importancia será não
só bem acceita pelos inquilinos ou proprietários como ali-
viará consideravelmente os encargos domésticos mais pe
nosos e difficeis de supportar.

Boa destribuição da taxa é tarefa quasi impossível; po
isso offereço as seguintes bases somente como contribuição
áo estudo e solução da questão.' Os prédios cujos alugueis forem interiores a 5$000
pagarão apenas 500 rs. podendo ser reunidos de 2 ou de 3
quando próximos e com 1 só apparelho em commum.
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V VIDA E TRABALHO

De seu casamento com uraa distlncta cearense, D.aLeo-
nisia de Castro Studart, deixou o antigo negociante Jchn
William Studart, 1.° vice cônsul inglez no Ceará, numero-
sos filhos dos quaes o mais velho 6 o Dr. Guilherme Stu-
dart, nascido em Fortaleza a 5 de Janeiro de 18Õ6.

Este foi o substituto do velho não só no consulado, como
tambem na direção da familia, e é hoje o Dr. Guilher-
me Studart, se bem que muito moço ainda, uma espécie
do patriarclia, exercendo sobre seus irmãos e parentes aue-
toridade illimitada. E isto é bem justo, pois se os Studart
são hoje uma familia de .grande prestigio, gozando todos
de merecido conceito, e oxupando honrosa collocação na
sociedade Cearense, é isto sem duvida obra do Dr. Gui-
lherme Studart, cujo exemplo é um ensinamento e a cujos
esforços foram todos os irmãos educados, tendo sido um
formado em Medicina, o Dr. João Guilherme Studart, dous
em pharmacla, os Snrs. Carlos e Osvaldo Studart, e dous
em direito, os Drs. Jorge Studart e Eduardo Studart.

V ide Revista de 1893 pag. 130.
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Tal homem offerece em sua vida um exemplo vivo de
amor ao trabalho, de dedicação á familia, de interesse pela
terra de seu berço.

E', pois, digna de ser estudada a sua biographia, para a
qual vou fornecer alguns apontamentos, que poderão ser
depois aproveitados pelos competentes.

Estudou Guilherme Studart prhnairas lettras no colle-
glo Atheneu Cearense, sob a direcção de João de Araújo
Costa Mendes e Manoel Theophilo da Costa Mendes..

Já a esse tempo se deixava perceber sua decidida voca-
ção para as lettras. E tinha apenas 12 annos quando foi
conduzido por seu pae á capital da Bahia, onde foi entre-
gue aos cuidados cie Abilio César Borges, mais tarde Ba-
rão de Macahubas, director do Gymnasio Bahiano, por ven-
tura o mais notável estabelecimento de educação, que na-
quelle tempo existia no Paiz.

O que foi o moço Cearense no Gymnasio Bahiano at-
tosta-o o grande quadro que se vê no salão de entrada
daquelle principesco edifício e no qaal figura seu retrato
com os dos poucos que, entre os milhares de discípulos
daquelle coliegio modelo, conseguiram a medalha de ouro
—a mais elevada distineção com que podiam ser premia-
dos. - ;\ o' ' ?;- 

*""1. \"'^' 
- •

A' esquerda desse quadro ostenta-se outro de propor-
ções egaaos. com os retratos daquelles que conquistaram
medalhas de prata. E para dar uma idéa do valor que alli
se ligava a essSs distineções, que em muitos annos deixa-
ram de sor destribuidas, tal. era o rigor com que proce-
diam o director e a congregação de lentes na apreciação do
mérito dos diversos candidatos, basta considerar que na-
queiles dous quadros só figuram nomes como os de Castro
Alves, Carvalhal, Satyro Dias, Florencio Gomes, Ruy Bar-
bosa, Bciiicio cie Abreu, Rodolpho Dantas, Amaro Barreto
e outros (1). •

Foi o Visconde de S. Lourenço, presidente da provin-

(1) Do entre os estudantes do Ceará que se tornaram tambem
conhecidos foram premiados com medalha de prata Josó Sombra e
Pedro Borges,
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(¦ía quem pregou no peito do jovem cearense a medalha
4*'ouro distinctivo' reservado ao primeiro dos alumnos.

t À quem conhece pessoalmente o Dr. Guilherme Studart
I sabe quanto ainda hoje é sensível sua natureza, é fácil
imaginar de que poderosa emoção não se achava elle pos-
teiido quando ao acto solenme da destribuição dos pre-
-dos seguiram-se os comprimentos que recebia dos mes-
ires, ao mesmo tempo que era festejado por parte dos
eondiscipulos com a mais estrondosa chuva tle palmas, no
i. íomento em que subia á tribuna como vencedor para pa-
íí ntear ao Director e a seus auxiliares a gratidão que lhe
ia n'alma e na dos companheiros daquella jornada trium-
DÍiâl. :te";; z- 1V

Annos depois teve elle de se erguer daquella mesma
tribuna em uma festa litteraria; mas então já não era o
discípulo a quem embriagavam os louros da victoria, porem
o mestre, mestre de desoito annos, que entoava um hymno
ao trabalho, excitando os discípulos para os triumphos se-
renos da virtude e do saber.

Para conquistar o nome, que lhe ficou no Collegio e ao
o uai se prende, ainda hoje a mais honrosa memória, íoi
mecdso a Guilherme Studart pôr de parte todos os jogos
da meninice, segregar-se de todos os divertimentos e dis-
te aeeões próprias da juventude. E a esse propósito, por mais
fe uma vez ine tem confessado elle proprio em momentos
| . palestra intima que nunca trepara numa arvore, que
iteinca ensaiara uma carreira, que nunca soubera brincar
om jogos que são a paixão da infância descuidosa,-sendo
que o divertimento a que sempre se entregou apaixona-
íkmente foi a leitura dos livros, seus amigos predilectos.

. E não será mesmo a este systema de vida que se deve
...ítribuir a sua pequenez de estatura, bem como a pouca
força physica de que dispõe ?

Ós livros foram, com effeito, os mais constantes e pre-
ciosos amigos de Guilherme Studart, quer de dia, quer de
noite. Muita vez foi preciso que o Barão de Macahubas
procurasse contei-o, mandando apagar as luzes para for-

te; d-o ao repouzo que lhe era indispensável, quando ainda
alta noite se achava agarrado aos livros. Ainda assim Gui-
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lherme Studart cm sua paixão que tocava aos limites da
mania por vezes recorria á luz dos combustores. E foi
sem duvida por eífjito desse constante.abuso da leitura á
luz do gaz quo lhe veio a myopia, que hoje lhe difliculta
entregar-se a estudos cie certa ordom e' a trabalhos mes-
mo da, profissão, que abraçou.

lnnumeros sâo os factos da vida collegial de Gui-
lherme Studart que podiam ser aqui apontados como ex-
emplo á mocidade de hoje. Mas eu me limito a registrar
unicamente o seguinte, que é por si só sufiiciente para dar
uma idéa precisa do conceito de que gozava no Collegio.

A esse tempo já o Gymnmwlki^^
Collegio de S. José, tendo passado a ser propriedade
do virtuoso sacerdotes Conego Dr. João Nepomucenò
Rocha, caracter-de rija tempera, desses que já tão raros se
vão tornando nos tempos que correm.

Guilherme Studart estava quasi a terminar o curso dé
preparatórios quando por divergência de opinião sobre pon-
tos de sciencia, e mais do que isto por sua reconhecida
altivez caiu no desagrado de um dos professores do Esta-
belecimento. Era este aliás homem de vasta illustração c
de incontestável competência na matéria que leccionava,
Mas intolerante, nao admittia quo um discípulo ousasse
sustentar opinião contraria á sua. Fosse como fosse, a in-
triga se radicou; e durante mezes se travou uma lucta
pertinaz entre o professor que com avidez procurava um
pretexto para castigar o discípulo, e o discípulo que tim-
brava em não lhe dobrar a cerviz, esforçando-se por man-
ter os foros tão laboriosamente adquiridos de estudante
justamente admirado por seus collegas e mestres, nao só
por seu talento, como por sua irreprehensivel condueta,.
Diz-se que o joven Studart cada vez com mais amor se
entregava ao estudo, ao mesmo tempo que se excedia no
cumprimento de seus deveres.

Essa especie de desafio entre discípulo e mestre era
acompanhado com, interesse pelos alumnos, como pelos ou-
tros professores e pelo próprio Director.

Um dia correra entre os collegiaes que á licção de Gui-
lherme Studart dera aquelle professor a nota cie má—
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A noticia era verdadeira e devia ser confirmada de
tarde, quando tinha de ser lido, como era costume, o livro

7e.:n que se tomava nota do todas as occurrcnclas nas di-
versas aulas, e especialmente em que se fazia o registro
das licçCes boas ou más cios respectivos alumnos. Chegada a

: Siora aprazada; declarou o Director que (lisfensa ya a lei-
tara das partes, e acerescentou, mas não tão baixo que não se

I podesse perceber, que assim fazia para não divulgar uma
. nota pouco lisongeira a alguém que era a gloria daquella

casa.
*

* *

í.S. 7, '•
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Terminado o curso de preparatórios, tinha Guilherme
Studart de doixar o Collegio onde estivera pelo espaço de
tros annos; mas as relações estreitas que o ligavão ao
Div. etor e um convite desto fizeram com que nelle per mane-
cesso na qualidade de censor e encarregado das aulas de In-
glez, Geographia e Historia cio Brazil.
'' Era notável o pendor do Guilherme Studart para o es-
tudo da lingua inglesa, como se tivesse por vontura pre-
sentimento de que havia do sor substituto de seu pae no
viço consulado de Inglaterra. Demais tinha gosto pelo ma-
gi. terio. Por isto foi com inteira satisfação que recebeu o
convite do Director, alem do que vinha a collocação, que
lhe era assim espontaneamente oferecida, tiral-o de serio
embaraço, porquanto seu pae, quo fora até bom pouco um
homom clnheiroso, estava, por desarranjos na vida com-
mercial, impossibilitado de provsl-o como exigiam sons ex-
treinos de pae dedicado.

Erguia-se, pois, diante cio moço acadêmico este terrível
dilemma quo ó tão freqüento entre os que se fazem por
si e a que bem poucos resistem:—ou abandonar a car-
reira das lettras, ou enfrentar com animo a lueta da vida,
tomando a resolução do estudar som ter dinheiro, isto é,
de dividir o tsmpo entre os momentos destinados ao es-
tudo e as horas destribuidas ao trabalho com que nos é
dado conquistar o pão de cada dia.

Guilherme Studart não vacillou.' Abandonar as lettras
era para elle sacrificar longos annos de trabalho, era per-
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der grandes sommas dispendidas, era dizer adeus a sen
sonho querido, era desesperar do Muro.

Alem disto era renunciar a uma posição que lhe devia
trazer o bem estar, os commodos, a facilidade de vida
para a familia que elle idolatrava, para o velho pae que elle
estremecia.. Não houve, pois, um instante de hesitação.

O convite foi recebido de braços abertos.
Difficeis haviam de correr os dias pára aquelle que aos

trabalhos da Academia tinha' de juntar as obrigações do
emprego com que devia conseguir os meios de subsi-.v
tencia e por fim a conquista do laurel de medico, que era
todo o seu sonho. Pouco importava.

Eil-o, pois, aos 16 annos acadêmico e professor.
Ainda assim lhe sobrava tempo para aprender o itu-

liano e o grego, sendo seu mestre nesta ultima disciplina
o Conselheiro Demetrio Ciriaco Tourinho.

Em sua passagem pela Academia desde 1(3 de Mar o
de 1872 até o dia do doutoramento a vida lli3 correu s ~
rena, dividiado Guilherme Studart o seu tempo entre o
affazeres cio professor e as obrigações do estudante, e ir o
raro rompendo esse circulo de obrigações ordinárias para;
exercer sua actividade em esphera mais ampla.

E' assim que nao só era membro obrigado de todas as
associações litterarias que naquelle tempo passaram pela
Academia de Medicina da Bahia, como foi durante todo o
curso de sua vida acadêmica batalhador entlmsiastico du
imprensa, sobretudo da imprensa catholica.

Guilherme Studart é temperamento essencialmente roi-v
gioso. Não faz a critica da religião, nem cogita de açor -
panhar sobre este ponto o movimento do século.

Acceita a fé de seus paes, e se bem que a acceite coiiv-
cientemente, não tenta.passar dahi, e se tem duvidas a
respeito da infaUibilidade desta fé procura calal-as, obe -
docenJo, como tantos outros, monos ás exigências da ra? V
que aos impulsos do temperamento. •

Tambem presentemente não sao raros estes exemplos
transacção entre o coração e a cabeça; e ha muitas pe--
soas instruídas que quando nos falam de sciencia, a poma
distancia se collocam dos atheus, ao passo que pouco
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(lifíercm de um sacerdote falando a seus fieis, quando se
oecupam de religião. ;\

Speneer nos dá informação de um physico. notável cu-
jas idéas religiosas pareciam absolutamente inconciliáveis
com suas convicções scientificas, mas elle sabia harmoni-
iPiai a seu modo.

E se alguém por ventura o quizesse aceusar de contra-
dicção,'poderia responder dizendo: « Quando eu entro em
Iii3u oratario, fecho a poria de meu laboratório; e quan-
do enjro em meu laboratório, fecho a porta de meu ora-
iorio.»

; (guilherme Studart não pertence aos-espíritos desta ca-
thegoria. Nelle predomina a religião, e se se tractasse de
ima questão de vida e morte entre o catholicismo e a sei-
(iicia, esta seria sem vacillação, creio, por elle sacrificada.

: Todavia não é um catholico immovel; não pertence a
essa grande massa de religiosos a que se poderia dar o
Bome de religiosos meclianicos, pois nãoacceitam discussão
s->b.re matéria de fé, nao procuram sequer comprehender
ot prínciqios que admittem, nem têm comprdiensâo al-
gimardas verdades fundamentaes do credo a que obede-' 

- chui*

I^llierhíe Sfâd|i|| não 
"ultrapassou 

os limites do ca-
tliolicismo, nao se elevou á concepção dos altos problemas
que trazem hoje em tão profunda agitação o pensamentoreligioso. E' catholico simplesmente; mas em todo o caso
catholico esclarecido que não só conhece e é capaz de de-
íendcr os princípios de sr.a religião, como ás vezes igual-
mente se arrisca a tentar dar combate a seus adversários.
E' assim que já quando estudante na Bahia, tomou partee, io que me dizem, parte activissima,nessa chamada 'Ques-
tão Religiosa que tão vastas proporções tomou naquelle
tempo, batendo-se com tenacidade maçonscontra catholicos

. e catholicos contra maçons na Bahia.
7 Guilherme Studart então muito se esforçou pela defeza
de suas idéas, quer pela imprensa, quer pela tribuna.

Outra feição muito pronunciada do caracter de Gui-
lherme Studart era a sua dedicada preclilecção pelas socie-
dades de beneficência. Era assim que por muitos annos
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foi um dos membros mais mfluontes da Sociedade Benefi-
g0M£ .ira&//^ instituição que os mais relê-m

a
varites serviços prestou na Bahia a muitos estudantes po
bres. Ao mesmo tempo, estando o Ceará a braços com
horrenda crise de 1878, abriu o acadêmico Studart, sob
indicação do Gabinete Cearense de Leitura, uma subscrip-
ção entre seus condiscipulos c os amigos que tinha na
Capital Bahiana, subscripção que muita lagrima enxugou,
como tudo se poderá verificar dos Relatórios daquella as-
sociação. \

Esses serviços valeram-lhe o diploma de membro cor-'
respondente Ío Gabinete, titulo que foi mais tarde con-
vertido no de Director e membro effectlvo'.

For esta forma Guilherme Studart já .â'esse tempo sa ,
revelava .o futuro presidente da Sociedade de S. Vicente
de Paulo no Ceará.

Concluído o curso, cm que só obteve appr ovações plenas j
e com distineção, o acadêmico Studart sustentou theses an
Novembro e doutorou-se a 15 de dezembro del8'(V. Ver-
saram suas theses sobre os empregostlierapouticos daElec-
tricidade, matéria de que ainda n§) ã oecupara outro
alumno, e foram tambem appròvadas -com distineção.

Tal era o conceito de que gozava o novo medico perante
o corpo docente da Academia do Medicina da Bahia, que
criando teve de voltar para o Ceará, ao despedir-so do-
seus mestres, por quasi todos lhe fei lembrada a idéa- do
se propor cm concurso a algumas das cadeiras então va-
gas .naquella Faculdade.' 

Isto'encheu-o do legitimo orgulho pois era a mais
solemnc sagração cie seus méritos.. Demais elie ailiava á
ssus conhecimentos profissionaes forte o reconhecida voca-
ção para o magistério.

Animado pelas instigações e oferecimentos que ihcja-
ziain professores da estatura de Januário de Faria c Ro-
drigues da Silva,, era, pois, intenção do Dr. Studart partir
para o Ceará e depois de uma demora de dous ou tres
mezes em companhia de seu velho Pae, quo fôra seu ami-
go até o sacriíicio, voltar de novo ao campo de seus es-
tudos medicos, afim de conquistar um logar de professor na
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Faculdade onde passara o melhor tempo de sua vida. Ou-
tros destinos lhe. estavam, porem, reservados.
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Chegado ao Ceará em Janeiro do 1878, Guilherme Stu-
dart experimentou o enorme infortúnio de perder o pae
lm Fevereiro. Ficaram-lhe por herança sua tia e ma-
diastar. e onze irmãos. Dir-sc-ia que João Studart aguar-
dava a chegada do filho para terminai sua obra na terra.
Foi. pois. o primeiro trabalho de Guilherme Studart no
Coara fazer o enterro do Fae.

E tão pobre estava toda a familia, tão precárias eram
• as circumstancias a que se via reduzida!

João Studart, o opulento negociante, após 85 annos de
uma existência laboriosa, desaparecia da scena do mun-
cio, doixando sem recursos a numerosa familia que fica-
va.. Difficil ora a situação do Dr. Studart, Logo se foram
por terra todas as esperanças fagueiras, logo se esbproa-
ram diante da fatalidade todos os cálculos architectados
com tanto carinho.

Nao mais pensou elle em voltar á sua querida Bahia,
-pois cra preciso cuidar da vida para sustentar a enorme

; familia que tomara a si com a maior dedienção, e manter
um irmão, que freqüentava o 1.° anno na Escola de Me-
dicina.

Por este tempo atravessava o Ceará o doloroso periodo
de 1877 a 1879, durante o qual unia tremenda secca re-
dúzia, como se sabe, a nossa terra ás proporções de um
verdadeiro hospital -de mendigos. Nossa Capital especial-

> mento regorgitava de doentes, de famintos, de miseráveis
de ioda sorte; e alem dos estragos produzidos pela fome,
diversas epidemias faziam nas. populações desvaltdas as
mais torriveis devastações.

Offerecendo o então presidente Ferreira de Aguiar ao
Dr. (húlherine Studart o logar de medico dos retirantes
alojados em Maranguape, aeoeitou elle a commissão (1) e

(1) Devo existir na Secretaria do Governo um extenso relatório
|; que foi apresentado pelo Dr. Guilherme Studart sobre essa cora-

missfto em Maranguape.
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poria se demorou com a familia cerca de sete mezes, vol-
tando á Capital para se encarregar do tratamento dos do-
entes em um cios muitos abarracamentos em que se di-
vidia a cidade então a braços com a terrível epidemia cia
varíola.

Era o abarracamento do Alto da Pimenta, lendari<
abarracamento onde se concentrava o maior numero de
pessoas atacadas do mal.

Eu fui testemunha occular dos horrores por que passou
o Ceará naquelle tempo. Em torno da pequena casa em
que morava no Calçamento de Porangaba, casa que já
hoje não existe, havia grande numero de palhoças, onde
habitavam emigrantes, alem dos que moravam debaixo dos
cajueiros, ou dormiam pelas calçadas, famintos, immiui-
dos. E quando chegou o periodo agudo da epidemia, lembro-
me bem que durante as noites continuamente se ouviam
por toda parte lamentações e clamores; de todos os pontos,
dos fundos, dos lados, como da frente da casa em que eu
morava, partiam gemidos de moribundos.

E pela manhã passavam uns após outros, formando
verdadeiras fileiras, carregadores conduzindo mortos en-
voltos em redes, que gottejavam pus.

O numero incalculável dos enfermos do abarracamento
do Alto da Pimenta dá uma idéa do que fez o Dr. Studart
durante os celebres dous mezes, que constituem a pagina
mais triste cia historia do horrível flagello.

Para melhor cumprir seus deveres proíissionaes, satis«
fazendo ao mesmo tempo aos impulsos de seu coração
ferido ante o espectaculo de tanta miséria, foi preciso
passar dias inteiros no abarracamento, almoçar no abar-
racamento, jantar no abarracamento.

Era ali o scenario da dor, o reino dos supremos sof-
,««,•.«)«««•¦•¦»,«.,«•¦«««•

Nesse relatório ha observações muito notáveis sobre sessenta o
tantos casos de uma molestia?que tirava a vista aos pobres retirantes
logo que começava a se fazer noite, e sobre innumeras outras mani-
festações do profundo depauperamento a que tinham attingido
aquelles organismos trabalhados por toda sorte de privações e mi-
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frimcatos. Tambem ali assentou o Dr. Guilherme Studart
¦ 

¦•*

arraiaes
,. Minha Senhora, dizia um dia o Dr. Antonio José de

Mello á tia e madrasta de Guilherme Studart, minha Se-
nlio. a, aquelle seu sobrinho está commettendo verdadeiras

-..-loucuras, esquece-se da familia, mata-se de ladiga no abar-
raeamento. >> ;£ ';.¦

Mesmo assim, tinha ainda o Dr. Guilherme Studart
tempo para ser o medico do abarracamento da Tijubana
e o fiscal por parte do governo quando o tratamento dos

-emigrantes- passou a ser contractado pelos negociantes
Lima & C.a; tinha tempo para entregar-se a uma vasta

'.clientela, .ser professor de mais de uma disciplina nos col-
víegioi da Capital e medico em exercicio da Santa Casa

de Misericórdia; tinha ainda tempo para desempenhar as
fuccções de Vice Cônsul Britânico a que se vieram mais
tarde reunir as de Agente Consular da America e da Ita-
lia e Yice Cônsul da Suécia e Noruega.

Havendo o Presidente José Júlio rescindido em 30 de
Abril de 1880 o contracto celebrado com o negociante
Lima. encarregou ao Dr. Guilherme Studart da remoção
dos enfermos restantes para a Santa Casa de Miseri-

.cordia, por officio do qual lhe são muito honrosas as se-
ígüMté. linhas que transcrevo: «Por mais este serviço que
solícito de seu patriotismo e sentimentos humanitários, e
pelo zelo e intelligencia com que V. S.a desempenhou as
funeções de medico fiscal na dita Enfermaria, me é grato,
ao -terminar hoje V. S.a a commissão de que foi encarrc-
gaâOj testemunhar-lhe a minha satisfação e reconhecimento
aos seus méritos.»

Ao )r. José Júlio seguiu-se na administração da pro-
vinda ) Conselheiro André Fleury. Tambem, a este não
recuso7 o Dr. Guilherme Studart o concurso de sua in-
ielligeicia e de seus serviços, como se vê dos dous se-
güiiHis officios que lhe foram dirigidos por aquelle pre-
sidente, firmados o 1.° em 3 de Agosto, e o 2.° em 2 de
Outubro de 1880 e que se encontram publicados nos jor-

7'EIôs da epocha.
t> iii\7.iro: «Existindo no recolhimento provisório da Ja-

'k. -.

AyXy
y. vs.

¦ 
:..

r>'';.'""' '." •¦ „' Wi. .V^:; í"U,'í .7v!'->- "-¦ ¦¦¦•x :-':...'.7'''~'7!-' ' .1"- -'V'-
V ¦''.•'..- '•.'.' 7 

'..

¦-.....

•¦'¦ .'¦ ,'.' V ! ' '-"¦'-

. . ¦ 7' ¦•".•"¦*'
'" 7

¦

'- r; 
'¦ 

»' -. ' " ;-

:-'¦'•.'

7 771*7
' '

T4

"_.<•«
:'<:.'

-V ¦¦ "'¦!

-'. .7,
. 

* 

'¦..

yfyxx
¦ ¦ '- 

-¦.-'"-'_¦

>:..;. v.v,.;. v

¦xx



w
^>'^?'-?;-'f??;???;?v:<^^ *.¦'.•?..¦«;; ?>•'-?. '^Pf-fiIfSiffiM ,-,-.¦

V

?.'f' ,.,,.,.'i

??'¦?' ¦'•' C"

'¦f, :¦.¦- . ?¦...'. .. .*¦ '• 
? c.;-'.?-*.-

m
*V "? ¦¦*í-

Ml $'yS;S;,x'

III

?v*3 ^ •.*

li»' O

* í .f

Ur'1'- • i '

wk:\''t '-, f : '• - ''.¦' ¦•'¦' ' ' ' '¦"

REVÍSfA

cafecauga cerca de setenta orphans, cujo estado reclam
os. cuidados do um facultativo, mas sendo insufficienuv
credito votado para este serviço, convido a V. .S.8
visitar aquelle estabelecimento, curar os doentes epro]
que julgar conveniente cm relação a hygiene.»

Segundo: «Tendo -V-.. S.a so incumbido generosaini.nlo
do tratamento das orphãs do recolhimento da Jacarec ajga.
sem retribuição alguma por seu trabalho, e fazenda
sentir a necessidade dos cuidados de um facultativo
polônia Christina para igualmente pensar do tratameutíl
dos orphãos, tomo o-alvitre de propor a V. S.a a aveei-.
taçao de mais essa incumbência mediante a gratificarão
mensal de cincoenta mil reis e passagem de l.a pa-ssf
nos trens da via-ferrea toda a vez que o seu comp??ecj-
mento for solicitado pelo Director ou pela Regendo M
mesma Colônia.

« Apesar de ser pouco vantajoso pelo lado material o
partido que ora proponho a V. S.a em razão dos\€re-
eidos encargos que oneram a província e que impõem a
maior parcimônia na author isação de novas despezas, í
via espero que V. S.a o acceitará levado pelo intui. ;
concorrer para a prosperidade daquelle estabelecimei ío,

<< Aguardo neste sentido a resposta de V. S.a.»
A resposta não se fez esperar, e como antes, e

depois, tomou a si de boa vontade mais este serviço,
sem nenhum proveito pessoal e unicamente pelo ¦(ie&efi
de prestar serviços ao povo e a sua terra.

A actividade, que desenvolveu o Dr. Guilherme Stociárf
durante este primeiro periodo de sua vida publica foi
de facto extraordinária. «Ninguém, me disse uma vez aílo
próprio, ninguém poderá calcular a vida que levei Mm 10
primeiros annos de minha estada no Ceará; o e ciavo
das grandes fazendas de S. Paulo ou Rio de Janei o mo
trabalhava mais do que eu.» Mas tambem os, resu i mm
pecuniários começavam a avultar e a vida a se lh tor-'
nar mais fácil.

Não que fizesse da profissão um balcão. Pelo contra-
rio. A medicina foi sempre para elle um sacerdócio. Em
tempo algum se ouviu dizer que fizesse questão &
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uorariimedicos ou quo disputai sobre o preço de seu*

lülqol. Mas era que a clientela, e uma clientela dmhci
1 
Vsa, Vrocurava-o para lhe ouvir os conselhos, ouenticga.-
sa¦% >W& cuidados. . .

• 
" 
íVue as oceupaçoes com que se dividia o espirito m-

fatigavíli do Dr, Studart, merecem especial menção as üo

coóBuláuo inglez. . .
¦x ::x\ qiiasi ao morrer, o pao lho transmittira o exorcicio

'¦-1*Sb^e importante cargo, que ainda hoje elle exerce com o
'¦"¦¦Vm, 

provoito não só para os sabditos ingiezes, epov,.
tââmàM para o Coará, cujos progressos não se cança .^
§V<Vogar, fazendo-os ao mesmo tempo conhecidos iro
,v'rr;in-ôiro em repetidos rolatorios e communicações ol-

fieiaès le-extra-officiaes.
Tia Contingência ou de dar uma pensão aiamüia do vic„

cônsul :que a isso tinha direito, como o agente Jnglez mais
antigo em toda a America do sul ou de coiihnnar fazer
eífcvVa a nomeação do filho, opinou o governo da Inga-

'ferra 
pelo segundo alvitro e. foi nestas condições que, vice

consu: interino por decreto de 23 de Fevereiro cie 1878
fico» pendo effectivo por decreto de 2o de Judio de 187..).
'"O 

r,studante amigo das lettras inglezas acaoava, pois,
jMvr vfr investido de um cargo para o qual nao estaria
h-iiiiiltado se, á maneira do commum dos estudantes, ti-
V|sle aprendido do Inglez apenas o sufficiente para a en-
irada nas academias.

V supposiçâo de muitos que para oecupar alguém um
V'*-onsulado ou agencia consular ingleza, é condição
imüsvansavel ser cidadão inglez. Assim, porém, nao sue-
lede E1 certo que o governo inglez, como e natural, da
para sto preferencia aos inglezes; mas não raros são os
mè em que esses logares são exercidos por extrangeiros.
Bar;! eitar um exemplo conhecido, basta lembrar o nome
de Jacob Brunschweiller que era vice-cônsul inglez no
Araeaty e entretanto não era inglez, mas suisso.

Vuanto ao Dr. Guilherme Studart, quando não tosse
ciftatíãp Inglez, isto não seria motivo para impedir sua
noiíí: ação; mas nem mesmo esta difficuldade havia, por-
quanio tendo nascido durante o exercicio do Pae como vice
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cônsul, fora arrolado como subdito inglez, como se. po~:dera verificar dos registros officiaes.
Lembro esta circumstancia para responder a aceusações

què por alguém lhe foram feitas de se ter naturalisado >ci-
dadão inglez para obter o consulado. Isto é falso. 7

Elle era inglez de. direito e se alguma declaração ti-
vesse de fazer para mudar de nacionalidade, estou certo
que seria para deixar a nação ingleza pela nação bi :íí-
leira. Mas é o que não se podia exigir quando, só o po-dendo fazer aos 21 annos, suecedia que exactamente a
esse tempo o governo inglez o brindava com um emprego
honroso e lucrativo, e elle que então entrava na vida rui-
blica, e isto entre as difficuldades e amarguras de;.)W:
caria orphandade, não podia, nem deveria recusar oh fe-
vores que eram assim tão graciosamente oferecidos.'p...&:
grande nação a que pertencera seu pae.

Entretanto se inglez é de direito, brazileiro é de flíCío,
sendo, que tendo em nosso Paiz nascido, é entre nós qmivive e trabalha; é aos interesses de nosso Paiz qu*se
prendem todos os seus interesses; brazileiros são todos
os seus irmãos e numerosos parentes; e os destinos de
Ceará, estou certo, não lhe interessam menos do que os
destinos da própria Inglaterra, <

Deixemos, porém, de parte esta questão de nacior.ali-
dade que nada adianta. Não se quer saber a que paiz rm-
tence o homem; o que importa saber é se pensa e sente
em alto grau, se por seus trabalhos e luetas é capaz de
deixar um signal de sua passagem pela sociedade, se es-,
erce influencia sobre o meio em que vive e sobretudo se
esta influencia é benéfica.

O Dr. Guilherme Studart é inglez, mas um inglez quenasceu no Ceará, que casou-se no Ceará, que tem o *k
nome ligado a todos os movimentos generosos de no-,sa
terra, que começou a sua vida publica trabalhando dia e
noite em favor dos opprimidos da secca. alliando pelosannos de 77 e 78 os seus esforços aos esforços do ko-
verno para attenuar quanto possivel os soffrimentos io
povo perseguido pela fome e toda a sorte de misérias;

1

-^ . ^r «h • — —' — — yw -w * ..»¦*» ^ p*^ -+*w m. m,».

que na campanha abolicionista, esta. epopéa de que ain
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nao M ieita a historia, em vez de se retrair, como era
líUürat a um extrangeiro, limitando-se a approvar com
san ' ot> e sympathias o movimento, entregou-se pelo con-
trario inteiramente a elle pregando-o com enthusiasmo e
coiícorpendo para a libertação dos escravos.

... 2

¦ ./tete:tetete

te-.,. ::tei^SS«»fga

*T**. itu cerco qaé nesta campanha heróica, que é sem duvida
a m/iio: .gloria do Ceará, o Dr. Guilherme Studart não ul-
trapateioa os limites do grupo dos moderados: não foi
alóm ria reacção dentro da -lei. Mas o movimento tomou
proporções ainda mais amplas; e tendo começado por uma
propaganda que suecessivamente se foi irradiando da Ca-
pitai ..para todos os pontos do interior, concentrou-se de-
po!í nas deliberações e manobras da sociedade Cearense
IdheHidom* de que elle foi um dos fundadores, e por fim
est^ Tiden lo-se a todas as camadas da sociedade cearense,
tomou o caracter de uma verdadeira revolução social.

Então a lei já não era um obstáculo, pois não se fazia
que^ílo de lei, nem de respeita aos chamados direitos ad-
gíiirldos. O que se queria era fazer vencer a causa da li-
berdade e para isto todos os meios eram bons. E no fundo
ôáte idéa èra justa; pois se a lei que nos regia assegura-
va o propriedade escrava, era uma lei que ia de encontro
aos lioui imentos da própria natureza e ferindo a liberda-
de para garantir o direito, começava por se pôr em con-
tracMcçfío comsigo mesma, pois violou um principio que é
a propi i essência do direito. Dahi os sublimes excessos
do que resultou o nome de ladrões de escravos com que
se tornaram conhecidos os abolicionistas mais exaltados,
pnaripaes motores da libertação. •

O í)r Guilherme Studart se bem que fosse enthusiasta
;da liberdade e tomasse parte activissima no movimento
abolíetoBista não se comprometteu com esses excessos.
Faca isto. duas cousas o paralisavam: Io seu temperamento
ordeiro.; ei) instinetivamente contrario a todos as medidas
violentas e revolucionárias; 2o seu respeito pela lei. Mas
ainda hoje é sempre com o máximo enthusiasmo que nos
fala sempre que por qualquer modo se refere á campa-
nha abolicionista no Ceará.

sa- campanha tenho entre outras uma recordaçãoV'
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:. que me é grato aqui com'gnar. Era eu então estudante í:"';tel|
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que me é grato aqui ||ipplf Era e
de preparatórios, mas trago iuda hoje
espirito o ao coração as. emoções que desportou na po|
ção de Fortaleza a. installação da Cearenss Lib?iiadora o
lembro-me bem do effeito produzido naquella brilhante
reunião quando o Dr. Studart, fazendo a apotheosedaideia
sublime, que cm pouco tempo seria uma feliz realidade,
appellava para a mulher Cearense como o mais valioso
contingente para a victoria final. O Dr. Studart naquelle
dia foi um vidente. Que o -digam os louros colhidos pela
Sociedade das Cearenses Libertadoras. (*)

"O

vimonte
Já agora o Dr. Guilherme Studart vive quase exclua

para as letras. Mesmo a proíbsão de medico elle
a exercita só em casos especiaes, nas conferências, por
exemr>lo,e para o serviço dos amigos. E'presentemente a
historia do Ceará que constitue o principal objectivo de
suas investigações.

Tendo-se casado com a Exm,a Sr.a D.n Luiza Gon-;.!'.'-
da Cunha, íillia mais velha dos Viscondes do Caultvpe
goza da maior felicidade no lar; e como dispõe ao mes-
mo tempo de considerável fortuna, tom todos os recursos
e todos 

"os 
meios e coramodos necessários para se eríre-

gar com amor aos estudos de súa predilecção. Exporem,
cedo ahidi para julgar a sua obra litteraria. /

(*)No re<atorio do secretario da «Cearense J/bortadora^pubHcado
no Libertador n.° 1 e 2, 1 - atino (1881) lê-se o seguinte sobro
esse discurso do Dr. Studart: .

Por entre palmas -eurjriu na tribuna o sympathlco Dr. Guilherme
Studart como representante do «Gabinete Cearense do Leitura >.-

De estylo dourado do todas essas fílagiwias poéticas de quó o
illustrado" e jovem medico sabe revistir as suas producções ,htt%
rarias, devia, como o foi, o seu discurso ser umapreco,uma siipuíica
ao coração "sensível da mulher.

O iilasíre orador primou pela escolha (Vessc ol>jocto arcaoo romo
meio legitimo do realizar um formidável contingente á órusaoí
abolicionista.

De forma sublimes snrgi&o da sua prosa brilhante notas dültóf
rimas e quo, eatremoiadas do uMa mimosa carta de C. Alvos em
perfeita analogia com o seu discurso, íel-o colher merecidas palmas
e enthusiasticos bravos.
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Expor os factos principaes da vida de um. homem, por
mais complicados que sejam, não é cousa difficil O que é
difficil é deduzir desses factos a feição característica de
sua individualidade, para o que não basta conhecer-lhe a
vida, será preciso, por assim dizer, penetrar-lhe no fundo
da consciência. »

Às acções apparentemente mais nobres partem muitas
vezes de um movei indigno, do mesmo modo que não raro
acções que são geralmente condemnadas nascem do mais
profundo desinteresse; quando não de um alto grau de des-
espero por parte de uma creatura infeliz em revolta de
allucinado contra as fatalidades do destino.

Dahi as innumeras injustiças que são a todo o instante
conirneítidas no modo de julgar os homens e as cousas;
d'ahi as brutalidades da Imprensa, como as incertezas da
Historia, pois as mesmas difficuldades com que se lucta
para julgar os homens, existem e em grau infinitamente
mais complicado quando se tracta de julgar os povos.

Essas difficuldades, penso eu, não existem no caso do
Pr. Guilherme Studart a

Alma aberta, coração que não sabe occultar seus sen-
timentos, oDr. Guilherme Studart não é homem cujos actos
exteriores não sejam a fiel expressão do que lhe vae pela
alma. Basta frequental-o algumas vezes, basta ouvil-o em
seus momentos de natural expansão, para claramente co-
nhecer suas idéas, como mesmo suas predilecções, pois sem-
pre que se externa acerca de qualquer acontecimento, fala
tão sinceramente que parece que não será difficil a qual-
quer perceber os seus sentimentos mais Íntimos.

Ha mesmo um quer que seja cte simples e ingênuo na
sua linguagem, como nos conceitos de que ordinariamente
se serve, sendo notável a tendência, que nelle se observa
para exaggerar quando elogia, como para attenuar quando
condemna.

$>\ pois* a bondade a feição predominante de seucarac-
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ter; e é isto talvez, e vou ainda mais longe, é isto sem
duvida, uma conseqüência do optimismo com que em regra
geral se mostra inclinado para julgar os homens e as cousas.

0 Dr. Guilherme Studart representa de facto o typo
completo de um homem nascido e formado sob as garan-
tias e vantagens de uma concepção optimista do mundo.
Tendo a seu modo uma convicção religiosa inabalável, acha
que tudo está bem, certo de que tudo tende á realisaçno
de um destino superior. Deus move do alto a machina do
mundo: cumpre ao homem saber obedecer. As regras des. a
obediência estão escriptas na Biblia e nos cânones da Egre-
ja. Não ha, pois, difficuldades para trilhar os caminhos
felicidade; e se destes muitos se afastam, nao tem
quem se queixar senão de si mesmos, e logo nesta vi ía
começa a punição. D ahi as doenças,os crimes, a prostitui-
ção, a miséria sob todas as suas múltiplas formas; mas
isto mesmo é uma reaeção para o restabelecimento da
ordem; entra, pois, como elemento para a realisação Ia
harmonia.

Quem pensa assim, quem tem convicções desta ordem e
nio'têm neihuma vacillação a respeito, é realmente MÈz:
e tal é o caso do Dr. Guilherme Studart para cujo equi-
librio mental concorreram demais outras circumstanchs
valiosissimas, umas de caracter physiologico, outras de
caracter moral.

Em -primeiro logar o Dr. Guilherme Studart, se bem que
por seu caracter benigno não esteja nas condições de mv
considerado nm forte, goza em todo o caso de uma sai:de
robusta, e ainda não experimentou nem por si, nem por
alguém de sua familia, creio, isto que se pode chamar
a miséria phymbgica. Medico, conhece a dor physica, como
pratico ou coma theorico, mas somente em corpos extra-
nhos; mas isto não basta para penetrar a essência da vida/

Além disto goza por sua posição e qualidades pessoaes
de grande e merecida consideração social. Se no começo tia
sua carreira teve de luetar com algumas difficuldades, teve
de trabalhar, segundo suas próprias expressões, como mg
verdadeiro escravo, tudo isto não serviu senão para dar a
esta primeira phase de sua existência o caracter poético do
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Íi|i^ffl que se fez por si e do luctador que soube con-
-i|iiísíar i golpes de energia a sua posição na sociedade.
lâo sustentou, porém, grandes luctas, não soffreu grandes
decepções, não passou por nenhuma dessas dores brutaes
que KcidfÉê natureza a deixar a alma inteiramente sem il-

•Mm 
A '' '..-'-.

•lUSOôS. '* •' ' -¦ •. • .' "
• () ojtimismo que o caracterisa é, pois, uma consequen-

:m nat ral e digo mais, inevitável das circumstancias em
cpo se formou e desenvolveu o seu espirito.

Esta á mais habilitado assim para a percepção da ver-
úmltk erá assim razão no seu optimismo contra os que
teta o coração nú de illusões e trazem o espirito trabalha-
do pr duvidas tremendas? Esta interrogação deve ficar
som resposta. ->

Hoe o Dr. Guilherme Studart viveípiasi exclusivamente
páí% as lettras (*); e nas lettras é a historia do Ceará
qae concentra a mór parte de sua actividade.

íoiido de lado as suas nobres qualidades como chefe
de familia, é com os seus projectos sobre a historia do'Ceará 

que principalmente se oecupa, e fora disto só uma
tíoübâ | enthusiasma: a sociedade de S. Vicente de Paulo
de". qi:é presidente geral no Estado. E1 pois, debaixo
cleHít; duplo ponto de vista, como investigador da historia

yyKKKw e como presidente da sociedade de S. Vicente de
P4JI0, que eu vou consicieral-o por ultimo.

ím:-oria cio Ceará. Deste assumpto se tem oecupado
vim a erie de homens eminentes, entre os quaes sobresa-
hi ni entre os mais velhos Araripe, Théberge e entre os
DUiiA lovos Catunda, Perdigão, Antonio Bezerra, Paulino

r fc.. •(, 1

(*) u Dr. Guilherme Studart ó sócio da Sociedade Se Sciencias
I|^líaa5 de Lisboa, da British Medicai Association de Londres, da
Boãidfcide de Medicina e ( irurgia do Rio de Janeiro, da Academia
Coari; se, do Instituto do Ceará, do Centro Litterario do Ceará,
Òp ínsdtuto Histórico e Geographico Brazileiro, ido Instituto Geo-
gráylií^o e Histórico da Bahia, do Instituto Archeologico e Geo-
Irapiiico Pernambucano, da Sociedade de Estudos Paraenses, da
SÕfelèÁide de Geographia do Rio de Janeiro, do Gabinete de Lei-
iara lo Aracaty, da Sociedade de Geographia de Paris, da Socie-
.%de de Geographia de Lisboa, da Sociedade de Geographia de
Êàvi% da Sociedade Bibliographica de França.
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Noguefra, João Brigido, Guilherme Studart. De todos o
qüe mais tem trabalhado, creio, é o Dr. Guilherme Stu-
dart,que por amor á historia do Geará, não só emprehen-
deu mais, de u-.na viagem á Europa, visitando particular-
mente os archivos de Portugal,Françâ e Hespanha, como tem
feito aGquisiçáo de uma valiosissima collecção de documen-
tos com qüe ha gasto talvez para mais de vinte contos.

Desses documentos estão já catalogados 2.2G6 e impres-
sos os respectivos catálogos.

beus trabalhos mais importantes já publicados (*) espe-
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(*) Os trabalhos até hoje publicados pelo Dr. Guilherme Studart
sobre differentes assumptos são:
j$NDa Electrotherapia»--Theses para o doutoramento apresentadas
á Faculdade de Medeciná da Bahia e por ella approvadas com dis-
tincção; «Palavras proferidas na festa do tricentenario de Camões»;
«Historia do Ceará. Familia Castro. Ligeiros apontamentos»;
«Grammatica Ingleza. Elementos de orthographia e prosódia»;
«Faze o bem não cates a quem, ou uma pagina da vida do Senador
Alencar»; Elementos de Grammatica Ingleza»; «Descripção do
Municipio da Barbalha»; «Alexandre.Humboldt e Bernardo Manoel
de Vasconcellos»; «0 Rio Ceará»; Sciencia Medica. Artigos
da propaganda publicados emjornaasdo Ceará»; «A correspondoft-
cia de Bernardo Manoel de Vasconcellos e João Carlos Augusto de
Oeyenhausen, cora oà ministros D. Rodrigo de Sousa Coutinho e
Visconde de Anadia como subsidio para a historia de seus governos
no Ceará»; «Descripção da comarca do Principe Imperial»;
«Luiz da Motta Feo e Torres e seu governo no Ceará»; «Antônio
José Victoriano Borges da Fonseca e seu governo no Ceará»;
«Azevedo de Moutaury é seu governo no Ceará»; «Seiscentas
datas para a chronica do Ceará na 2a metade do século XVIII >;
«Õs successores do governador Borges da Fonseca»; «A primei-
ra viUa do Ceará»; A exploração dás minas de S. José dos Cariris
durante o governo de Luiz Joseph Corrêa de Sá segundo a corres^
pondencia do tempo; «O Ceará no tempo de Miranda Henriques e
Lobo da Silva e as Minas dos Cariris»; «Notas para a historia do
Ceará no século XVII»; Relação dos mannscriptos originaes eco-
pias sobre a historia do Ceará, que constituem a collecção Dr. Giü-
lherme Studart,!0 fasciculo»; «A Chorographiá do Brazil de Mo-
reira Pinto na parte relativa á historiado Ceará»; «Tres mil datts
para a historia do Ceará no presente século. 189i»>; Inéditos relati*
vos ao levante occorrido na Ribeira do Jaguartbe no tempo de Ma-
noel Francez e dotOuvidor Felix Machado que fazem parte da
Collecção Studart»; «Documentos para a biographia do fundador
do Ceará»; «Pathologia ;historica Brazileira. Nevos documentos
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eiaírnenía sobre *a historia, além de diversas memórias e
apreciações fragmentárias inserid ss cm folhetos e revistai,
nomeadamente as Revistas do «Instituto do Ceará» e da
¦¦¦«Academia Cearense» das quaes é redactor, são as Notas
para a historia do Ceará, obra que mereceu grandes elo-
gíosda Imprensa Portugueza, e Brazileira e sobre a qual
corre mundo um folheto de üQ paginas sob o titulo «A-
preciaeões sobre o livro jdo Dr. Guilherme Studart Notas
para a historia do Ceará», e as Daetas e Eqetos para a
Historia do Ceará. Este ultimo trabalho consta de tres
partes, o Ceará Colônia, o Ceará Província e o Ceará
Estado, Destas tres partes a primeira e a segunda estão
já publicadas, formando dous grossos volumes de 525 re
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373 paginas.
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Para publicação desses e de outros escriptos seus o I)r.
Guilherme Studart montou e mantém com largo dispen-
dio tuna officina typographica, facto raro, senão único na
Mstoria dos nossos homens de lettras.

Não se pode saber ainda qual a forma definitiva que o Or.
Guilherme Studart pretende dar á. sua obra. Elle mesmo
diz assim nas Dms palavras que vem como prefacio ao Io
vol ame\ das Dadas e Factos \

•"« Ahi tem o leitor o resultado de alguns annos de tra-
ballio. E' o primeiro volume de meu Reswno Chronologico.
Nelle busquei consignar a verdade rigorosa dos factos e
dan datas da Chronica Cearense, melhor estudados hoje
graças aos documentos encontrados, e pois tive de fazer
eon ecções a escriptos alheios e aos meus próprios. A certas
datas ajuntei os respectivos documentos ora para consi-
guar costumes ora para firmar datas memoráveis de nosso
passado. Praticando assim obedeci a um plano que me

• 
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para o estudo da pestilencia da bicha ou males»; «Relação dos
mamitjcriptos, originaes e copias, sobre historia do Ceará, que cops-
titaeru. a Collecção Dr. Guilherme Studart, 2o fasciculo»; « Jíatas
e iaetos para a historia do Ceará. Ceará Colônia»; «Datas e fáetos
para a historia do Ceará. Ceçrá Província;» « Catalogo dos
jonpes de pequeno ^grande foimato publicados em Ceará»; «O
teiifca .Antônio Vieim»
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tracei de ha muito—o de ir ajuntando materiaes para o
futuro historiador do Ceará.»

Vê-se por ahi quô o Dr. Guilherme Studart não se pro
põe como esse futuro historiador por elle imaginado. Ape*
nas prepara materiaes. Isto é natural, considerando-se que
o Ceará é ainda de hontem e apenas começa a sua his! o -
ria. Para fazer a historia, propriamente dieta, é preciso
considerar um vasto periodo de tempo e abraçar uíria
vasta circumscripção territorial.

Tractando-se, porém, de um Estado como o nosso que
começou ha tão pouco e cujos movimentos sociaes são em
circulo tão limitado, impossível seria a qualquer homeiu
por mais vigoroso que fosse o seu espirito, elevar-se as li-
nhas geraes da historia, dando a sua obra uma foi mi
scientifica e precisa. Todavia na exposição chronologica
dos factos, como na deducção de nossas datas mais me no-
raveis, o Dr. Guilherme Studart revela-se de uma pacién-
cia inexcédivel e o seu trabalho é já, neste sentido, de
vastas proporções. Elle se esforça muitas vozes pela de-
terminação precisa de uma data com tanto interesse quan-
to o astrônomo pela determiuação precisa dos movimentos
de um planeta. E' para lamentar, porém, que se limitasse
exclusivamente á historia do Ceará. Seu trabalho seria
incalculável, se tomasse por objecto de suas cogite
ções a historia de todo o Brazil, ou melhor de toda
America. Com a aptidão de que é dotado, com o gosto q
possue e os recursos de que dispõe, seriam inestimáveis os
serviços, que havia de prestar ao futuro historiador.

Sociedade ae 8. Vicente de Paub. Não sei desde quan-
do o Dr. Guilherme Studart faz parte da sociedade fe |,
Vicente de Paulo; sei, porém,que é hoje o seu presidente
geral no Estado e que é com grande dedicação que se
esforça pelo seu desenvolvimento. Pode-se mesmo diz|§
que depois da historia do Cearáy que éparaoDr. Guilneí-
me Studart uma espécie de mania, nada o preoecupa ?mí o
como a propaganda das idéas do grande Apóstolo da Cari
dade. ¦¦

A primeira Conferência foi fundada no Ceara a ò de
dezembro de 1879; e d'ahi para cá tal tem sido a diflusâo
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dessa instituição, uma das mais bellas que nasceram sob o
espirito do catholicismo, que pode-se dizer nenhuma as-

: sÉilo, quer de caracter industrial ou scientifico,quer de
caicti religioso ou philantropico, tomou jamais entre
nós tão vastas proporções. ¦

Para dar uma idéa dos serviços prestados por esse
amigo* da caridade ás nossas classes desvalidas, eu vou
reproduzir aqui em resumo o histórico da associação con-
forme se vê do relatório de 1896.

mm aqui: ...
Na cidade do Aracaty 9 homens de fé, com o espirito

• inflam mado no amor do próximo, tiveram a feliz lembran-
ça. inspirada pelo Apóstolo da Caridade, de plantar a

' 
modesta semente, d'onde germinaria mais tarde a mui iron-
íiosa arvore, cujas raizes se estendem por todo o solo do
Coará. . ,

* Quão bem ella se adaptou ao nosso clima! ;(
(cantos infelizes não têm encontrado refrigeno de-

baixo de suas benéficas frondes?
< Oue avultado numero de cultivadores desta Providen-

cia! arvore, quando açoitados pelo vendaval da desventu-
ra, não vão ali haurir conforto e coragem para proseguit
na- e.) inhosa romagem neste valle de contrariedades ?

Ao" terminar o anno de 1879 o Ceará possuía uma
conferência composta de 9 membros e 17 annos depois, no
im do 189G, conta 94 conferências e cerca de 2000 asso-

¦ '*

ciados. ¦ -'.,. 
Tarefa difficil seria a de relatar todos os feitos de

benemerencia desta sociedade desde a sua fundação,nein tal é
o propósito deste modesto trabalho, que tem por objecto
simplesmente a historia das conferências no correr do anno
dc 1896. ¦ ,

¦«: Mas uma rápida resenha nos annaes da sociedade des-
vendaria talvez um sorprehendente segredo para muita
gente mesmo que lhe é affeiçoada.

Uma somma superior a trezentos contos de réis des-
pejados criteriosamente no seio da pobreza envergonhada,
pe mo pede esmolar a caridade publica; a realisação
de rt« ais de mil casamentos d© pessoas infelizes que vi-
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vianí no lodaçal do crime; algumas centenas de casam
tos de orphãs e viuvas que se achavam ao desampar:
talvez se tivessem despenhado no abysmo da prostituição
se a sociedade nao lhes viesse em auxilio; um sem numero
de creanças patrocinadas que se haviam entregado a vaga-
büiidageih; aulas dé cathecismo e de ensino primário;
conversões avultadissimas; reatações de laços matrimoniais
delacerados; a visita e auxilio aos encarcerados; protecção
aos manccbos sem trabalho; mil outros feitos, cuja enumera-,
ção seria interminável, tudo isto constitue a historia glorio-
sa das conferências de S. Vicente de Paulo no Ceará. ». (•>

A sociedade de S. Vicente de Paulo impõe duas espe-
cies de obrigações: o exercicio do culto catholico com a
pratica regular de certas e determinadas solemnidades, e a
protecção e amparo aos pobres e miseráveis. Eu deixo de
parte o que diz respeito propriamente ao exercicio do coto
catholico, em cuja apreciação, não me cabe entrar aqui,
para tomar em consideração somente o exercicio da cari-
dade.

Ter compaixão dos que soffrem, organisar-se em sotòe-
dado para servir de amparo aos miseráveis, numa epocím
dé desorganisação e anarchia em que o interesse é o
único principio regulador das acções, é sem duvida dar o
exemplo de uma nobre dedicação. Tal é, pelo menos entre nós,
o exemplo da sociedade de S. Vicente de Paulo a cuja
frente se acha o Dr. Guilherme Studart. E esta socieda-
de e com ella o Dr. Guilherme Studart, pelos muitas
serviços prestados ás familias indigentes, pelas muitas Ia
grimas enxugadas a desvalidos e enfermos, aliás tudo
sem ruido, nem estrondo, tudo com a máxima modéstia,
têm incóntestavelmente direito á gratidão e ao respeito de
seus concidadãos.

Além disto o maior mérito desta sociedade não está
taiito nas esmolas destribtiidas com os pobres, como no
espirito de fraternidade, que se desenvolve entre os seus
sócios.
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M.ariiti

E ;te espirito de fraternidade é tambem que constltue o
Pimento durável do christianismo, e devido a elle o chris-" ' 

nsmo -ó de facto amais bella das religiões ergamsacas.
,. íssim mo exprimindo sobro o christianismo, a mmha
oí7iÍão é tanto mais valiosa, creio, quanto é certo que
n.o aceeito-as praticas, nom os dogmas da Egreja.

"¦(' ampre aqui lazer uma observação pessoal. Do iacto de
ilío acceltar as praticas c oi dogmas da Egreja, não se segue,
coníe podo parecer a mr^os, que eu coiidemne a Lc.i-
77. Pelo contrario cm relação a todas as religiões a
minha- attitude é a da máxima tolerância. Todas nascem
,{«7mesmas necessidades, teclas satisfazem as mesmas
—-'rações; e nada é mais detestável do que a mtoleran-

¦cia daouelles que as combatem por systema, fazeneo de-
Pende/os destinos da civilisação da destruição da reli-
u7» quando .destruir a religião seria destruir a na u- .
reza humana. Esta intolerância é, porém, o¦ signal caia-
éterUI dos tempos que passam. Mas eu teimo a respeito
convicções inabaláveis nascidas da observação profunda e

perseverante des factos, e qfc; cem soberano desprezo
P?ra a impiedr.de banal de muitos suppostos homens ae
.ciência, ao passo que nunca deixarei de me curvar revê-
rei te ante o valor moral do ensino de Jesus. E sem clu-
vida SPro a disciplina mcral de qualquer culto, mesmo
o mais grosseiro, ao deseníre. mento brutal dos sectários

7la dogmática do egoísmo, .ue, incapazes dc ccmpieoender
a eiencía da rel;gião, pretendem blazonar de sciencia,
lavando ostentação cb impic lado.

Na guerra tremenda, quo se agita contra a rengiao por
v „"te dos espíritos mais eminentes deste século, dá-se um

proislo de transformação, não de eliminação. No fundo
Iodas as religiões são boas, comtanto que sinceras. O
erro de cada uma dellas esiá em suppor que é a umea
¦verdadeira, quando em realidade as difierentes religiões
s7> expressões variadas de um só e mesmo sentimento, de
uma só e mesma adoração, do mesmo modo e nas mes-
mas condições que todas as linguas ou idiomas são ex-
pressões variadas de um só c meüiio pensamento.

Apenas todas ellas são ainda manifestações imperfeitas
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dã mesma faculdade radical do espirito humano, resultar)
do dessa imperfeição a opposição ou contradicção em qua
se acham em muitos de seus dogmas para com os re-
sultados positivos da sciencia. Por isto e para fazer cessar
o conflicto das consciências nascido, por um lado, do an
tagonismo das religiões, e por outro lado das duvidas
intermináveis da critica religiosa e scepticismo scientifica
faz-se necessário o estabelecimento de uma religião nova
que, como a sciencia, tenha por fundamento a convicçãí
natural.

Entre os modernos systemas de philosophia moral, como
entre as diíferentcs propagandas de reorganisação social
e politica, a que parece conter melhores elementos para
poder entrar com poderoso contingente na confecção dessa
religião, que hade pravalecer no futuro, é sem duvida b
socialismo que, como a religião de Jesus, nasce do senti-
mento da piedade, e cemo a religião de Jesus, clama em
favor dos pequenes e humildes. Para vencer, porém, será
necessário que o socialismo se transforme de eschola po-
litica, que é, cm eschola religiosa. Para isto seria talvez
de grande proveito que se estabelecesse sob bases mais
ou menos análogas ás da sociedade de S. Vicente de Paulo,
e abandonando as medidas violentas e reaccionarias que
levam á anarchia, adoptasse como órgãos principaes de
sua propaganda estes dous principios que são o funda
mento de te do o desenvolvimeuto moral: o ensino e a
caridade.

O Dr Guilherme Studart, como presidente da socie-
dade de S. Vicente de Paulo no Ceará, é não somente uni
pratico, como igualmente um theorico da caridade. Eu
tenho aqui sobre a meza um de seus muitos discursos*,
proferidos em assembléas geraes daquella Sociedade, o sol;
o titulo—Ba visita ao pobre; e este basta para confirma-
ção do que ahi fica dicto.

A idéa capital do Dr. Studart é que a caridade con-
siste menos no auxilio material, que no consolo moral. O

irmão de S. Vicente não deve se limitar a distribuir es-
molas, deve visitar a choupana do pobre, deve consolar
os necessitados.
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O discurso do Dr. Guilherme Studart é, pois, um grito
de piedade em favor dos miseráveis. Mas ouçamos a elle

proprio. Alguns textos bastam para dar uma idéa de seus
bres principios.
i Dar esmolas á porta, chamar o mendigo para que •

nos procure num dia tal da semana, entregar-lhe ás pres-
sas os; vales destinados ou lhos mandar levar por inter-
posta pessoa—será isso acto de philanthropia, satisfação
da vaidade, effeito da natural benevolência, mas não tra-
diizirá jamais a caridade ensinada e praticada por S.
Vicente.

« O que são esses cartões, os poucos cartões, a magra
quantia," que semanalmente destribuimos aos nossos pro-
tecidos?

« Apenas um meio que nos facilita a entrada até elles,
apenas a chave que nos descerra as portas de suas casas.

« Nós não somos meros portadores de uma esmola que
muita vez mal lhes sacia o appetite. A esmola material,
comprehendei bem, entra como coadjuvante no plano que
trazemos em vista e a que todos devemos levar o melhor
de mossas energias.

:Ste« Esses cartões, esses vales são um pretexto tão so-
mente. Sem elles centuplicariam as difficuldades do nosso
apostolado, cresceriam os tropeços da nossa propaganda;
portanto delles lançamos mão como um accessono, um
meio secundário. O alvo da nossa associação e mais ale-
vautado. Nossos, fins se desenrolam em mais elevada es-
plicra. O obulo material é, repito, mero pretexto para
outra esmola de importância mais subida. E' como o ba-
tedor a frente de uma expedição.

O albergue do pobre é ora umreducto de vícios, ora
uma casamata de paixões doentias, e sempre um mundo
de dores e de augustias; a esmola vae ser o estratagema
que a Religião descubriu para levar raios de esperança a
entes, que definham na treva espessa da desillusão-e do
desíallecimento, para sanear o pantanal das consciências,
para appiicar o balsamo da consolação e do amor a ma-

• goas de espécies infinitas.
<< O titulo do pobre á nossa commlseração é a sua po-
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breza; façamol-o, pois, sentir a doce influencia dos nossos
pequenos serviços.

« A caridade é a gemma mais preciosa do escrinio de
uma alma bem formada; corramos, pois, êk cabanas, ás

# enxergas, onde se crucificam nas flores do corpo e do
espirito os membros padecentes da Victima por excei-
lencia, inflammando-os no zelo das sans doutrinas e das
praticas piedoias, restituindo-lhes a esperança, pregando-
hes a paciência e a resignação no soíFrimento, ensinando-
lhes as bellezas do trabalho, levando-lhos á alma ulce-
rada o balsamo da nossa consolação, o remédio dos nossos
affectos, a palavra amiga e carinhosa, que tudo isso é a
melhor das esmolas. » (1) J

Ouçamol-o agora a propósito de um Retiro celebrado
pelas Conferências de Fortaleza:

« Olhemos para os membros da nossa associação, es-
tudemol-os antes e depois desse exercido tao agradável,
tão moralisador e contaremos, creio com firmeza, assig-
naladas victorias sobre o vicio, que enerva e apodrece a
alma, sobre a indiferença religiosa, que lhe prepara o
terreno, sobre a tibieza, que esterelisa os bons conselhos
e facilita o assalto das paixões.

« Este confrade, a principio cheio de fervor, propagan-
dista arrebatado mesmo, deixou-se enregelar pelo frio da
apathia, abandonou a Conferência, esqueceu os interesses
dos pobres, e lá deixou-se ficar quedo na commoda indi^
íferença; aquelle, que entregava-se convencidamente ás
praticas de piedade, que edificava aos companheiros como
a negação de todo o respeito humano, viu-se um dia as-
saltado pela duvida e trocou as delicias ineflaveis, que em-
briagam as almas crentes, pelas inquietações e torturas da
desesperança;.um outro suppoz encontrar na nossa So-
ciedade um porto de abrigo ás mentiras, ás seducções dos
homens, n'ella alistou-se ledo, mas embreve os prazeres,
sócios de outr'ora e seu verdugo, tomaram-no de novo e
M1«....H UIIWII.millUMIH MI.III H«

(1) Da Visita do Pobre, discurso proferido pelo Dr. GuUhermo
Studart em assembléa geral da sociedade de S. Vicente de Paulo
•m Fortaleza a 19 de Abril de 1896
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àrrebataram-o aos turbilhões do inundo: mas elles, obe-
decendo ás inspirações da f?ra;;a ••tiram escutar a palavra
sagrada, ouvir as instrucções nlgiosas, banhar sua alma
no amor puro e divino c eil-os reconciliados, a desfructar
de novo as felicidades infinitas, a edificar com as kgrimas
cfe arrependimento o edifício de sua santidade.

«Beindicto, pois, seja o retiro, elle que gerou fruetos tão
admiráveis!

«Felizes os que nelle tomaram parte, porque perlusíra-
ram os caminhos, que conduzem a uma oternidado de go-
sos e de glorias!

* Faz-se, porem, preciso que o retiro, que foi um arre-
boi na noite d'alma de muitos d'entre nós, seja para todos
o inicio de uma perfeita comprehensão das nossas obriga-
ções como filhos da Egreja e especialmente como disçi-
pulos de S. Vicente; quero dizer que elle deve ser o mar-
co assignalador de um incêndio de caridade, já para man-
ter em pé de prosperidade as Obras, que fomentamos na
actualidade, já para inventar novos meios de ser agrada-
veis a Deus, praticando por novos moldes o intenso amor
do próximo, que elle pregou ás nações e testemunhou sobre
o madeiro infamante.

| Aqui mesmo na Capital ha Conferências, que desfalle-
cem á mingua de operários. Haja vista as Conferências do
S. Coração de Maria e S. João de Deus. Aqui mesmo, ao
lado das nossas casas, á beira dos caminhos, em torno de
todos nós ha tanta desgraça, que soecorrer, tanto infor tu-
nio a mitigar!

. « Um retiro antes de tudo é uma promessa.
« Por oito vezes nos recolhemos ao templo, ávidos, an-

ciosos por sorver a longos haustos verdades celestes.
« La fora era o mundo, a sentina de todos os vícios, o

rendez-vous de todas as torpezas; dentro, junto ao Taber-
naculü, o silencio da contemplação, o extasis das almas
eleitas; lá fora, era o orgulho do homem, a orgia das pai-
xões; dentro, perto do Sanctuario, as lagrimas do arrepen-
(iimento, as supplicas e os protestos de amor!

I Pois bem. Por estas lagrimas, que sanetificam, por
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estes protestos de amor juremos a defeza da Egreja, a
propaganda do bem, a protecção aos infelizes ». (*)

Basta. Eu poderia citar outros textos; mas os que alu
ficam são sufficientes para dar uma idéa dos princípios do
Dr. Guilherme Studart, que para sua propaganda utilisa-
se sobretudo das paginas do periódico per elle fundado e
redigido lia 10 annos sob o titulo de Revista ãa Sove-
dade de 8. Vicente de Paulo no Ceará.

Não se pode deixar de applaudir a quem faz a apotheose
da caridade. E é deste modo que, em deducção geral, me
julgo auetorisado a poder concluir nestes termos: o que
mais aprecio no Dr. Guilherme Studart não é o medico,
não é o cultor das lettras, não é mesmo p historiador do
Ceará: o que mais aprecio no Dr. Guilherme Studart fc o
filio, o irmão exemplar, é o presidente da sociedade de
S. Vicente de Paulo, é o apóstolo-da caridade. fc
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R. de Farias Brito.
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(*) Discurso proferido polo Dr. Guilhormo Studart em assejnbAa

geral da soeiedailo do S. Vicoute de Paulo om Fortaioza a 20 de j n ¦

lhe da 1.890.
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Ounvsa e bom interessante é a origem do titulo nobili-mcniim. do legendário marinheiro, hontem fallecido naCapital Federal.
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Farto pouco conhecido e, ao que parece, ignorado nela
H| 

(,os 
p p f cripto sobre o glorioso almirante,eu a biographia cheia de lances heróicos, de actos de nobreva.or «i accendrado patriotismo, abrange a historia Mmtanha militar do Bra.il desde a indep„,dene!a até hon-teni mcpce ser relembrado para que os seus conterrâneos

*S „com° ° Í11UStre ri«^ conquistou esse
?fc | 

vao o colloeava nas culminância* da hierarchia no-êàmm. do passado regimon e, ainda mais a verão

^m Rio Grande do Sul o local erigido em baronatomm agradar o eminente cidadão, que aos 13 amíoT dedj;; ™ça ainda, mereceu do Lord Cockraue 
™ 

me!i;f iau ,s phrases pronunciadas em presença de D Pedro I--Aiagestade, aquelle Senhor será o Nelson Braúleíro.Ramentos bem «netos, aparentemente"»-'
litllP 

CaUSa ° °rigein á concessã(> ^sse titulo-o-'-,"ZrílTl™ S^mi0 Im,,eri0 uso" ™ •"-« da\om marinha de guerra.
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À 2-1 de agosto de48i& sahia do porto de Liverpoo,
em Iporn da experiência, d vapor brazileiro D. Aíjyim
sob o commando do capitão de mar e guerra Jor Vim
Marques Lisboa. .;

—Levava a seu bordo, entre outras pessoas, a pruiet-;/-*
D Francisca, seu esposo o Principe de Joinville, <p da-

ques da Aumale, o embaixador Brazileiro junto a corte v
Londres e-o chefe de esquadra Greenfell. '

Uma hora depois de penetrar no oceano, iwrroròf <vs-
Dectaculo apresentou-se aos olhos attonitos dos passa/rxx
e tripulantes do D. Alfonso.

--Altcrosa galera, mareando a todo panno, ardis em
chammas • :...,. ,

No convéz da Ocean Momrcu distmguia-.se grande niv-
m<vo do possoas correndo espavoridas de um para outro
lado: a maior parte refugiava-se no castello, grande wy.
mero agarrava-se no gurupés e no pica-peixe!

A galera com todo panno largo demorava-se a seio
mühaá a b.arlavento (oesto) do navio Brazileiro; p< §co a
pouco, porém, foi virando até alcançar a botina.;-^po-nuo
a proa ao vento fundeou.

Já ardia o velarao do mastro grande e da gate e as
chammas, que subiam ao céo envoltas em.espesso e negro
fumo, alastravam a coberta envolvendo o apparcll.o e o
massame que, desprendendo-sa das alturas com bom.io.
fragor, levantavam nuvens do fagulhas do brazeno ou
immensas columnas dágua dos mancos do navio!...

Medonho espectaculo! .
Dcscsperadora, horrível, a situação daquelles desgraça-

dos •_. alguns momentos mais, o fogo destruiria os ul amos

pontos de refugio onde tantos infelizes esperavam a mais
tremenda catastrophe....

' 
V; 

'.; 
Salve-os, commai.(íantc, salve-os, exclamava sem cessar

a rriuccsa.de Joinville. . s.
E o commandante brazileiro, sem medir o pp m

corria o seu navio, cujos paióes estavam attestados y^W*
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veia, e munições de todo gênero, navegou a todo vapor

para o logar'do horrível sinistro.
Quatro escaleres cahiram ao mar; do primeiro partio

um marinheiro levando presa á cintura forte espia, na-
dou corajosamente com força hercúlea, por Ctitre a im-
mensa quantidade de mastareos. cabos, velas, destroços de
todo o gênero qué fluctuavam enredados em volta do barco
incendiado e, dando volta nas amarras da Occan Mo-
mrch estabeleeco o salvador cabo de vae-vem!

Cento e sessenta pessoas foram salvas assim pelos escaleres
brasileiros, cujas guarnições, luetando com os vagalhões

que lhes batiam os flancos, difficilmente podiam conter a
sonYeguidão de tantos desgraçados que, a uma, queriam
abandonar aquelle immenso brazeirO perdido na solidão
dò oceano.
t Dias depois, formada a 'guarnição do D. Affonso, o
commandante Marques Lisboa ordenava a leitura de um
officiodò embaixador Brazileiro communicando que o Du-

que de Aumalc enviava cem libras sterlinas para os bra-
«vos marinheiros, que tão relevante serviço prestaram áhu-
manidade. E quando o chefe, em tocante allocução, re-

çordava a situação daquelles infelizes náufragos, que se
viam abandonados, sem recursos, orphãos a maior parte,
mendigando a caridade publica, foi interrompido por muitas
vozes:

Cedemos!... Cedemos!...
Os rudes marinheiros do Brazil, eommovidos, cediam

ás victimas do «Ocean Monarch» o ouro com que a libe-
ralidade do soberano gratificava o seu arrojo, a sua cora-
gem, a sua nobre dedicação demonstrada no trágico si-
nistro da galera ingleza.

Ao commandante do vapor D. Affonso offereceu b. M.
Britannica riquissimo chronometro de ouro, cravejado de
custosos brilhantes, com esta inscripção: ¦

Presenteei By the British Governement to Captain Jo-
aquím Marques Lisboa of the steam fregate «Affonso» Of
the Brazilian Imperial navy In testemony of their adun-
ration of the gallantry and Immanity Displayed By Him
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In Rescuing Many British Subjets From The Burning
Wreck of the ship «Ocean Monarch» August 1848.

*

No dia .6 de março de 1850 o posto semaphorico do
morro do Castello assignalava um navio em perigo fora
da barra do Rio de Janeiro.

Era a náo portugueza Vasco da Gama que, comuja
por medonho temporal, fundeara a poucas milhas do pha-
rol da Raza, totalmente desarvorada e batida ainda por
alterosos vagalhões do sudeste.

O vapor D. Affonso, sob o commando d,o capitão de
mar e guerra Joaquim Marques Lisboa, suspendeu do £#t
em soccorro da galera portugueza ás 11 horas da manhã ;
ao meio dia era feita a primeira tentativa para passar os
viradores de reboque, mas o escaler que se arreára mal des-
prendeu-se das talhas e foi emborcado por um vagalhão,
salvando-sé a custo os tripulantes.

Amainando um pouco o vento, Marques Lisboa tentou
audaz manobra para passar os cabos de reboque no vaso
portugaez— única, aliás, naquella situação que podia dar
bom resultado, mas revestida do immenso perigo de abai
roamento e conseqüente perda dos dois navios.

Fazendo ala e larga para collocar-se pelo travéz do Vasco
ãà Gama, que prôava ao vento, o D. Affonso avançou
resolutamente, prolongando-se com o. seu costado tão dé
perto quanto permittiam as guinadas do navio; possante
marinheiro, do castello, atirou o chicote de merlim com
tanta felicidade que momentos depois o virador éra co-
lhido, ao som da lupa, pelos tripolantes da náo poten-
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gueza.
Êràm quatro horas da tarde; ás 6, immensa multidão

apinhacla no cáes ao longo, no littoral, enthusiasmada, com-
movida, assistia a entrada da alterosa galera rebocada pelo
D. Affonso. ii

Vinte e cinco milhas ao S. S. O. do cabo de Santo
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Agostinho; na latitude sul 8o 42' 85", extensa solução de
continuidade no grande recife, que corre ao longo da costa
íie Pernambuco,constitue a entrada ou barra do porto de
Taiiti.ndaré, o melhor ancoradouro do Estado, pertencente
hoje ao municipio do Rio Formoso.

Em frente á barra ergue-se a grande fortaleza de Ta-
maMaré, construída pelos Hollandezes n uma excellente
posição para a defesa do porto, á margem do ribeiro do

nies.iío nome.
E' um polygono, systema a Vauban, com 113 palmos

por lace nos baluartes; os flancos, com 45, são perpendi-
filiar es ás cortinas, que apresentam 220 de frente. As li-
nhas de defesas fixas são dirigidas a um sexto de angulo
dos üancos, offerecendo assim a máxima resistência á es-
calada e o máximo effeito no crusamento de fogos.
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21 de novembro de 1859 dava fundo nesse porto a
(i são naval do Chefe de Esquadra Joaquim Marques
L oa, composta cia fragata Amazonas, corveta Paraense, e
canhoneira Belmonte que comboiavam o paquete Apa, a cujo'
¦'boi do iam S. S. M. M. Imperiaes em viagem de excursão
pelas provincias do norte.

Desembarcando o Sr. Pedro II, examinou detidamente a
íorúficação, em cujas muralhas, parte em ruinas, ainda se
WM vestígios da época gloriosa e memorável do dominio
í!o ]andez no Brazil.

Relembrando alguns feitos dessa épica luta de sessenta
ai mns oceorridos nesse histórico local, referio Marques
L7oa ao Imperador que na defesa dessas arruinadas
a ne ias perdera um irmão—o major Manoel Marques Lis-
boa cujos restos mortaes ainda jaziam no cemitério da
villa e que, aproveitando tão propicio momento, pedia li-
ce i para transportar em seu navio para o jazigo da
íkmi ia no Rio de Janeiro áquellas cinzas tão caras ao
$..7 coração.

1). Pedro, sempre propenso ás nobres e generosas ac-
c .0;, sensibilisado por aquella manifestação de fraternal
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amisade, hão só accedeu aos desejos do almirante, como
assistio a exhumação dos ossos e acompanhou-os até a
bordo do Apa, onde tinha arvorada a sua insignia.
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Maneei Marques Lisboa, por alcunha—Pitanga—, que:
posteriormente usou como appellido, tomou parte na
guerra da Independência, batendo-se com valor em Pira-
já (8 de novembro 1822) e Itaparica (7 de janeiro de
1823) ás ordens do general Pedro Labatut.

A alcunha de—Pitanga—fôra-lhe dada pela celebre he-
roina da Independência D. Maria Quiteria de Jesus, (!)
porque durante o cerco da cidade de S. Salvador se ap-
proximava diariamente das linhas portuguezas—que não
cessavam de lhe fazer fogo—emquanto elle tranquilla-
mente comia os fruetos de umas pitangueiras situadas nas
proximidades da praça, que então estava cercada pelas tro-
pas brazileiras do tenente coronel Joaquim Pires de Car-
valho e Albuquerque (2).

Expellidas da Bahia as tropas lusitanas do general
Ignacio Madeira, seguio o major Pitanga para Pernam-
buco commandando o 2o batalhão de caçadores (golla e

canhão azul).

(1) D Maria Quiteria de Jesus alistou-se como soldado no ex-
ercito libertador, distinguindo-se sempre nos combates pelo seu he-
roismo, indomável coragem e força physica pouco commum-qua-
lidades a que alliava uma condueta digna de uma senhora virtuosa
e da ra ais fina educação. '

Mais de uma vez empunhando a bandeira da nascente naciona-
lidade, estimulava no mais alto gráo o brio dos soldados, que a
^O^Srador 

D. Pedro I, na Bahia, tirou de seu próprio fardáo
a insignia da Ordem do Cruzeiro^ collocou-a no peito da jovem
heroina que recebia assim do fundador do Império a sagração do
seu valor e heroismo. . '. : 

oo *, AY1
Ura decreto de 20 de agosto de 1823 <»n^den*-}h« "^^

ras, o soldo e a gratificação integral do posto de alferes do ex-
ercito

Milâdv M. Graham, em sua interessante obra " Journal of a Voy-
age to Braála (Londres 1824) nos dá o retrato da heroina e bem
assim interessantes pormenores sobre a sua vida.

(2) Mais tarde Visconde de Pirajá.
,*,-''*.- '¦* >

•" ¦*'.;?*ü

'-¦ "Jíi 'x-

éX "?¦'?

'A
f, ... -¦;.* "t

.'/-.. V 'S'x.'-yxx ?•??? ix.fh ?.'''. "*s"'* '¦-{<'¦'% ¦

%St'mW

-

:.--'¦: ..'CCCC--' ' 
' •

V'fw

¦ 
-'

,-xxy-¦:;'.,

'

? 
" 

\ 
' rH



È-187'WiM -i

„. •>* ¦ "' fcAfc'Afc:>)Afc

A^" 'Aí'-; i-V-fc'^
ifcfc. • ¦

DA ACADEMIA CEARENSE
**5**-M .í**y»WVy "l

fc ' .
fc ...'¦¦':

.'

r-vs"-'.' **r fc

AA-A*
¦ .'•-. A

SV

Pouco depois rebentava nessa província a revolução
¦de 1824, a principio sem fins poüti o os, mas dentro em pouco
transformada nessa desastrosa guerra civil de que esu -

tm a q.hemera Republica do Equador-momento de au-

dacia, valor e patriotismo, que tanto sangue íez^ escorrer
dos patibulos de Pernambuco, Parahyba e C6^^.

Abraçando o partido do presidente Manoel de Carva ho^

Paes de Andrade, o major Pitanga fa incumbido da de-
feM do importante porto de Tamandaré, afim de evitai o

desembarque de forças contrarias nesse fácil e seguro
aneoradouro. . _. , , . A¦ A 8 -de Junho de 1824 o major pitanga, a frente de
seus caçadores, desalojou de Tamandaré. uma força legal,
tom ando-lhe muita munição e viveres e\ tiros de canhão
obrigou1 á fuga o brigue Bahia, que guardava o porto.

Sabendo oecupado pelos rebeldes o porto de Taman-
daré. a expedição legal, enviada da Bahia em onze vasos
de guêla ás ordens do general Francisco de Lima e bi -

va, avançando por terra para Pernambuco, destacou da
Barra Grande forte columna, que uo dia 2 cie setembro
atacou rudemente a villa de Tamandaré. (3)

Lo|o aos primeiros tiros cahio mortalmente tendo o
majoi^Pitang^que poucos momentos sobreviveu a victoria
de seus inimigos.

III

De regresso ao Rio de Janeiro, na primeira reunião do
mihi^eriS. o Snr. D. Pedro II lembrou ao Conselheiro
Ângelo Muniz da Silva Ferraz (4) a concessão deum ti-
tuto honorífico ao Chefe de esquadra Marques Lisboa, jus-
tificando-o não só com os serviços prestados nessa via-

gem, que acabava de terminar, como lembrando os sims-

í'\\ Nesse encontro foi gravemente ferido o tenente-coronol de
criSiV^to CoSdo /acob Niemeyer, mais tarde general e nm dos
m5 os da Commissão Müitar, encarregada das ce ebres devas-

llllll^aeriaG do Equador, qne tantos patriotas enviou
a(4?atSdente 

do Conselho do gabinete organisado em 10 de
acosto de 1859.
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tros da Ocean Monareh e Vasco dã Vama, pelos quaes
merecera o Brazil significativas demonstrações de apreço
dos governos da Grã-Bretanha e Portugal.

Francisco Xavier Paes Barreto, ministro da marinha,
aventou então a idéia de agracial-o com umbarouato no
Rio Grande do Sul, d'onde era filho, mas o Imperador
«ainda impressionado pelo episódio do major Pitanga»
mandou lavrar o decreto concedendo-lhe o titulo de Barão
de Tamandaré, em homenagem, dizia, a memória do irmão
morto nas ameias do velho forte pernambucano.

Eis porque serie de circumstancias Joaquim Marques
Lisboa—o Nelson Brazileiro—teve um titulo nobilkrehico
de origem verdadeiramente democrática.

' Rio Grande, 21 de Março ele 1897.
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A Academia Cearense incumbio-me de escrever o Capi-
tulo acerca da Flora e da Fauna Cearenses, que deve fa-
zer parte do Livro que pretende a mesma Academia pu-
blícar, sob o titulo « O Ceará em 1898 ».

0 meo espirito vacilla em face da magnitude de incum-
bencia tão árdua, e tão cheia de responsabilidades.

Não me podendo, entretanto, eximir d'ella que, aliás,
para mim é immensamente honrosa—recorrerei a escrip-
tos, já publicados, de autoridades muito mais competentes,
que se hão occupado de taes assumptos, com summa pro-
iiciencia.

E' assim que, como introducção á primeira, passo a
transcrever abaixo o que, relativamente á Vegetação e Fio-
ra Cearenses, disseram os illustres D.res Francisco e Ma-
noel Freire Allemão, ambos membros, e aquelle Presi-
dente, da Commissão Scientifica que no anno de 1859 veio
explorar algumas províncias do Império.

Quando menos seja—terá o presente trabalho o mérito
de retirar do pó dos Archivos, escriptos de summa impor-
tancia scientifica, cujos exemplares já são hoje mui raros, e
cujos assumptos são completamente ignorados por muita
gente que, aliás, é tida e havida geralmente em conta de
ü! listrada.
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Eis como se expressava o abalizado e provecto botânico
brazileiro, Conselheiro Francisco Freire Allemão, rciati-
vãmente á vegetação do solo cearense, no seu Relatório
lido no Instituto Histórico, Geographico e Ethnograpbico 1,
do Rio-cle-Janeiro, em 4 de Dezembro de 1861.

. «Póde-se considerar na superfície do Ceará tres regiões.
botânicas bem caracterisadas, a do littoral, a das serras, e
a do sertão, (*) as quaes comprehendem sub-regiões, etc. \

As condições que assim limitão e modificão a vegeta-
ção, aqui como em qualquer parte, são: a composição mi-
neralogica do solo, sua configuração e relevo, a latitude do
lugar, e altura do sitio sobre o nivel do mar, a abtmdan-
cia ou escassez das chuvas, etc.

O Ceará, olhado por alto, offerece uma superfície rasa,
largamente ondeada, semeada de montes e serrotes. Itecha-o
no fundo a vasta mole da berra-Grande,que como um miro o^
separa do Piauhy e de Pernambuco; e pelos lados da Po-
rahyba e Rio-Grande do Norte limitão-no as seiras dol
Camará e Apodi. Estas serras repartem entre as províncias
confinantes as suas águas, que, engrossadas na proporção
das chuvas, escasseão e desapparecem quando aquellas
faltão.

Destituído de grandes serranias, que em seu ventre
accumulem largo deposito dágua, o Ceará não tom um
só rio que valha esse nome. Durante a estação das chu-
vas, copiosas e diárias, borbulhão por toda a parte in-
numeras ribeiras, que juntando-se dão lugar a caudalo-
sas e medonhas torrentes; mas-estas ao aceno do estite
somem-se. Só pelas serras permanecem pequenos 

'arroi 
ote

que apenas descem ás vargens são absorvidos.
Referirei aqui nm phenomeno providencial, que se passa

nos grandes rios do Ceará. Quando elles secção, deixiio?
como se prevê, de espaço a espaço poços de tamanhès
variáveis, cujas águas são um grande recurso para o pov|.
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(*) A palavra sertão refere-se, em geral, a todo o terf&oo que
não se acha comprehendido nem na zona do littoral, nem na região
das serras, e que se presta, perfeitamente á criação dos gados.
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Durão por muito tempo, e mesmo por toda a secca, se esta
não excede os limites ordinários; e não se corrompem por
isso uue de uns poços para outros inferiores^ se estabele-
ce uma corrente occulta, e sub-arenosa, como ja o havia no-
tado o Dr. Pedro Theberge, distincto medico francez, que
reside actuaimente no Icó,e a quem eu cominuniquei esta
minha observação. E' esta corrente occulta que da água

por quasi todo o leito do rio, quando sêcco, fazendo-se-lhe
plqUeiS excavações, que se chamão cacimbas. A água
d'e. ias cacimbas é má logo que se tira; mas guardada
em vaso de barro um ou dous dias, torna-se pura, fresca e ex-
ceilente. Nos annos regulares as chuvas deixão as terras
bastai) temente embebidas, para nos seis ou sete mezes de
sôcca alimentarem d'água a todos os viventes animaes e
vegetaes.

Farei ainda aqui uma observação—No sertão as arvo-
res largão as folhas, secção; mas não morrem.—E que
n'esse solo árido e pedregoso não vivem senão as plantas,
que por sua natureza podem passar parte do anno sem
folhas. A larangeira, o mesmo cafézeiro não vivem alli.
Bem duvida que a nimia seccura do ar do sertão accelera
a queda das folhas, e retarda o apparecimento de novas;

Tmas quando isso não fosse, as arvores que alli vivem não dei-
xaiião de despir-se. O phenomeno é o mesmo que se passa
nos paizes frios, e o mesmo que aqui tem lugar no nosso
inverno legitimo ou astronômico.

Nos bons annos apparecem algumas chuvas vagas, in-
certas nos mezes de Outubro e Novembro, a que chamão

•chuvan de caju. Mas O verdadeiro inverno, ou mais pro-
priamfente a estação das chuvas, começa em fins de Ja-
neiro ou principios de Fevereiro; sua força é de Março a

"Abril, e acaba em Junho. Elle consiste em grossos chu-
vciros, quasi diários, ás vezes repetidos, mas deixando
sempre parte do dia livre para o trabalho; raro é o dia
oil noite de chuva constante no Ceará. O céo, de admira-
vel pureza e lucidez no tempo sêcco, vê-se durante o das
chuvas quasi sempre carregado de grupos de densas nu-
vens dispersos ou condensados, e pejados de electricidade;
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e as chuvas são de ordinário procedidas de commoções
electricas.

Ao concurso destas circumstancias, e á composição e
configuração de se o solo deve a província a sua fertilida*
de, e a bella vegetação que a cobre, ainda que não com
igualdade por toda ella, o que depende das condições
atraz referidas.

Assim as montanhas granitico-argillosas, humedecidas
por fontes perennes, como são as de Baturité, MarangiuA-
pe, Aratanha, etc, estão cobertas de uma vegetação pom-
posa, sempre verde. Suas corpulentas arvores são ern
grande parte as mesmas das florestas fluminenses, primei-
palmente nas alturas excedentes de 800 pes |264.lí-j so-
bre a face do mar. Suas principaes arvores são: massara-
randubas, páos cFarco amarellos, pirauás, angelins, mama-
lucos,louros,jatobá3,páos d'oleo, balsamos, jitos, canafisttK
las, coração negro, jacarandás, palmeiras, etc.

Pelas fraldas das serras e lugares circumjacentes, cujo
solo formado pelos detritos e alluviões, que vem de cima*
nutre uma vegetação vigorosa e sempre verde, a que se
dá o nome de malas ds pé de serra; suas espécies prin-
cipaes são: cedros, páos d'arco roxos, juremas bran- y
angicos, camusás, pequeás, maniçobas, tatajubas, pajuils,
pacotes, paos d'oleo, almecegas, timbaúbas, mutambas* mu-
durús, inharés, mororós, catandubas, genipapos, peq ••; >:,,
faveiras, visgueiros, catolés, etc.

São estes bosques das serras, e de seus contornos, chjsíòs
de excellentes madeiras de construcçâo, os que consti-,
tuem o que chamo região das serras.

y A região do sertão abrange quasi toda a província i í ¦ tt-
terreno montuoso, pedregoso, árido, é revestido de matas
denominadas catingas. As arvores de catingas (*) são ao-
ralmente de pequenas dimensões, e largão as folhai no
tempo sê220. Suas espécies características são: sabiás, jfcfc-
mas, pereiros, imburanas, mufumos, catingueiras, etc. Estai

(*) Palavra da lingua guarani, e quanto a mim não é com] *n ta
de caa e tinga mata branca, como se diz, mas de caã e tini Ag
•jn&tft-sêcc».
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iilí^all! do meio dos quaes se levantão sobran-

Sfe dispersas muitas arvores de bôa estatura, e de

Suai madeiras, como são as seguintes: aroeira,pao d arco

SStt gonçalo-alves, marSm, cumaru, violete, cora-
/^rn yíí^oto hraúna, páo branco, etc, etc.
V't, 

Scertos lúglres as cendiçOes do terreno empe»-

r30 tornando-se elle mais pedregoso, mais ando, e mais

^o que o das catmgas, os vegetaes empobrecidos to-

1 
"teem 

seu desenvolvimento fazem-se auOes aparrados

garra/nchosos, e se desfolhão na estação^ !|^|gfg||
mais communs os seguintes: uman-bravo mu&mode car

rascojmarmeleiros, ameixeiras, cannelas de veado, etc, etc.

F^ié a vegetação chamada de carrasco, que com a

*£m constituem a mjito <b *#U; na qual se deve

tarubemeoutcmplar a vegetaçio dos cobertos e das«*»¦

^ onde, como já vimos, ha varias arvores, que conser-
vão sjempre suas folhas.

Tola a beira-mar da província (ao menos aquella que
ti é rasa, e na arrebentação do mar bordada de dunas mo-
vi-as, para dentro das quaes se alargão mais ou menos
mima arenosos, e cobertos d'uma vegetação baixa, rala,
e «e frondosa, e constando principalmente de: cajuei-
rbV caiazeiras, mangabeiras, manapuçás, uvaias, muricis,
címjerús, cauassús, janagubas, barbatimão, lacre, embiriba,
batata, candêa, jetahi, peroba, pâo-ferro, paraíba, sam-
baiba etc. Sobre ellas se revolve um grande numero de
emricas pertencentes ás familias seguintes: Leguminosas,
Convolvulaceas, Dilleniaceas, Apocyneas, Passifioreas, Big-
noniaeeas, Trigoneaceas, etc. .» ._

IV esta a cinta de terra que constltue a região do
littoral.»
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O Dr Freire Allemão Sobrinho espraiou-se sobre o mes-
mo assumpto, nos Capitules qüe passámos a transcrever
abaixo, de seu Relatório apresentado tambem ao Instituto
Histórico Geographico do Rio de Janeiro.

Èlle amplia n'esse importante Documento, e completa
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mesmo a rápida exposição de sou tio e mestre, Oonselhei-
ro Francisco Freire Allemão.
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« São de diversa natureza os sitios botânicos que se
encontrao no Ceará; e differentes pois as formas de vo-
getação que n'elles se podem estudar. A cada genero de
estação correspondem plantas medicinaes que lhe são pe-
culiares; indica-las-hemos fazendo um rápido exame de to-
das ellas.

Apresentão-se n'essa provincia as formas de vegetação,
que o Dr. Martius descreveu como característica das re-
giões de dnjades e de hamadryades; e a ellas se deve
accrescentar a que no relatório do chefe da secção «bota-
nica se acha indicada sob o nome de região littoral. Es-
ta reapparece no interior do Ceará com pequenas raodi-.
íicações constituindo-se a região das chapadas nas serras
psammiticas, que separão o Ceará de Pernambuco e do
Piauhy.

As plantas da região littoral (o Dr. Capanema liga mui-
ta importancia a esta observação) pela máxima parte se
achão representadas na chãa arenosa e dilatada d'aqucllas
serras; e as formas de vegetação repetem-se do mesmo
modo, havendo similaridade entre os carrascos e tabelei-
ros de uns e de outros sitios-. tão bem como entre as mat-
tas que revestem as encostas abrigadas dos comoros e
dunas próximas ao mar, e as das depressões ou topes ires-
cos do Araripe e da Ibiapaba. (*)

.;,'

(*)' Observando o Dr. Martius que se encontrao na disMbal-
çao geographica das plantas do Brasil espécies communs ao littoral
—as restingas—e a sitios internos do paiz, cujo chão arenoso pro»
vém da decomposição de rocha itacolumitica ougranitica, tepáose
assim.para os mesmos vegetaes duplices estações separadad pe!á
serra do mar, por outra, ou por tractos de sertão, faz a respdvto da
primitiva origem d'esses seres as seguintes conjecturas: elles sao
ou vegetaes psararaophilos creados nas formações sedimentadas;
ou membros d'alguma primordial região de dryades, que d'essa és~
tação florestal transmigrárão para as regiões menos abrigadas o u
mais descobertas do littoial, onde tomái&o novas fòniase variai"
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A fôrma de vegetação, que caracterisa as restingas do
Rio-de-Janeiro, a do littoral do Ceirá, e a das chapadas
le suas serras limitrophes, por um seguimento de modi-
fioações, dá-nos passagem gradual para a que constitue a
região das oreades do Dr. Martius, da qual são todas bem

'''¦'V?

dlstinctas.
Na província do Ceará a vegetação faz pois um salto

d? região littoral para a das chapadas arenosas do Ara-
ii] 3, Ibiapaba, e Borborema, cujas cintas ou encostas, de
0; de nascem arroios perennes, se acham revestidas de
plantas florestaes* da região das dryades, as quaes se li-
M cn ás dos sitios botânicos elevados de 600 a 700 metros
sobre o nivel do mar nas serras graniticas de Baturité,
Mruoca, Uruburetama, Azul, Mattas, Machado, etc. Todas
es as,partes das mesmas regiões são separadas pelos ser-
tõi s da provincia, nos quaes predominam as c*atingas, pro-
pias da região das hamadryades.

E' pela borda do mar, -na extensão de meia a uma légua
terra a dentro, que se estende a vegetação littoral, que
d'iinos como semelhante á das restingas do Rio de Ja-
n :to. São taboleiros, carrascos e mattas pouco vultuosas
de vegetação continua ou sub-continua, que tem estreita
acilniclade com os taboleiros, carrascos e mattas das serras
pcimmiticas do interior. N'estes sitios botânicos vivem as
wjiirmas, os platihyinenhim; stryphnodendron, chryso-
Mlawiis, hancomia, caryoear, parida, anaeardium, byrso-
wma, etc. Tem plantas medicinaes que lhes são peculia-
? s, como o murici rasteiro, o manapuçá, o milome ar-
h Tescente, a sambaiba, a cajarana, etc.

Dos taboleiros e carrascos do littoral a substituição por
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do typo primitivo. Parece provável ao professor allemão, que
certas espécies creadas em terrenos graniticos, centro primitivo e

ntiquissimQ das formações vegetaes no Brasil, d'ahi passárão-se
para sitios de origem psammitica, superpostos áquelles e talvez
Immediatos em formação geológica; e então perderão na propor-
çáo das partes, no porte, no tempo de vegetação, modiflcando-se
if-sim para harmonisarem-se com as novas condições physicas era
'¦¦am vivem.
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catingas, carrascos e mattas de cobertos e baixios, todos
de vegetação intermittente, e que pertencem ao sertão,
faz-se por uma gradação de fôrma, que chamamos matas
de transição, caracterisadr. especialmente pelo predomínioda, piptadejiia moniliforne (catanduba). Nas matas de tran-
sição abundam as simambas, magonias, paridas, etc; e
alli as plantas de taboleiros se vão tornando raras á pro-
porção que augmenta-se o numero de pés da cerneirs

cebiá, dos mororós, das cipaubas, e de outros componentes
das matas de cobertos ou do sertão.

No Ceará a região do sertão é caracterisada pela com-
pleta intermittencia da vegetação. Existem tambem lá as
formas de taboleiros, carrascos, catingas e matas nos bai-
xios. As plantas que se associam para formar essa região
são as Iwmadnjades do Dr. Martius. E' notável que as
mesmas espécies possam constituir uma ou outra fôrma
de vegetação: a mesma qualidade de arvoreta fôrma aqui
taboleiros, acolá catingas mais ou menos cerradas, e ent
outra parte pôde, emfim, aparrar-se, acanhar-se e reduzir
se ao porte mingoado de um frutice carrasquenho. Ape-
zar pois de possuir as fôrmas de vegetação citadas, e dé
mais a de baixios que devem ser collocados no mesmo píem que as matas dos cobertos, pelo facto de serem com
muns a todos estes gêneros de sitios botânicos differente
plantas do sertão, deve-se reconhecer que elles pouca va
riedade apresentam. Com effeito, a flora do sertão, pouc
rica em espécies, tem certa monotonia, produeto da coii
tinua repetição de indivíduos da mesma natureza: extensas
catingas contém quasi unicamente o cebiá; muitos tabe
leiros são formados apenas pela jurema.

As plantas medicinaes peculiares são o pereiro faspi
dosperma pyrifolio. MartJ, o corongo (gomphrena leuec
cephala. MartJ, o cipó (bignoniacea sarmentosa, purga
tiyaj, a jurema (espécie de mimosa). São-lhe commun
com outros sitios os juazeiros, as poaias, batatas de purg >
(ipomm altíssima. Mart. ?), pratudo (raivolfia de JBlar
chet), a exceearia (purga de leite), etc.

Os carrascos e catingas do sertão fundem-se nas mate -
virentes das serras bem regadas pela forma de vegetaçã ,
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de cobertos, ou pelos matos dos pés de serra, caracteri-
sados apenas pelo vulto dos seus componentes e pela época
tardia da desfoffiada (de Outubro). N'esta região, riça de
vegetaes preciosos, como a mimosa (angico), o cebiá (m.
emsalpinmfolia). as ccesalpinias e coréias cemeiras, os
nym.crodruon, astronium, tecoma, platimiscium, é n'esta
região, diremos, que vegeta a utilissima jatropka de que
se extrahe o cautchuc no Ceará.

As mais bellas florestas do Ceará, as que supportam
perfeita comparação com as mais ricas matas do Brasil,
acham-se nas serras sempre verdes de Baturité, Marangua-
pe, Aratanha, Meruóca, Uruburetama, etc, nas cintas das
serras do Araripe e Ibiapaba, e na primeira zona de ve-
getação da chapada d'esta ultima serra,, formada pelos
seus cimos prolongados em estreita nesga sobre os talha-
dos, e denominada pelos habitantes topes da serra. E'
n'essas paragens, região das dryades de Martius, que vi-
vem promiscuamente laurineas, melastomaceas, piperaceas,
scitamineas, aroideas, myrtaceas, sapotaceas, ao lado de
mimoseas, cordiaceas, apocyneas, papilionaceas, rhamneas,
etc,; earacterisando aquellas familias a flora das serras.".-.N'esses 

sitios se encontram as palicoureas, hamelias,
procuradas como muri—ou canicidas; as apimentadas re-
malmias; os jaborandis, tanto os do gênero esenbechia,
que são empregados na Meruóca e Serra-Grande, como
a serronia ou a mmmerii. Somentedalli se podem obter
10 Ceará as ácidas begonias, os balsamiferos myrosper-
mum, as resiniferas borrichias, os gitós, as guararemas, o
cyamíero pygeum. etc.

Ficou-nos como ultima região a considerar a dos tabo-
oiros, carrascos, e matas das serras psammiticas das ex-

tremas da provincia. As formas de vegetação e mesmo os
componentes são mais ou menos semelhantes aos da flora
do littoral. N'estes sitios tornamos a vêr os anacardium,
paridos, earijocar, stryphnodendron, piptadenia. plalihy-
msnkim., hancomia, etc. .

As plantas medicinaes que d'alli se podem tirar são
os cissampelos, os milomes (leptolobium), as kramerias,
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as boudichias, citriosmas, xantkqxylum, a catuaba (erythro-
xylum),o alcassüs (períandra).' 

Como sitios botânicos, que sem caracterisar regiões, se
achão simplesmente dependentes elas condições físicas
que'lhes são elementos, temos ainda de considerar 110 lit-
toral da provincia do Ceará as cambôas, com a sua ve-
getação quasi florestal ele mangues, e a cujas margens ve-
getão os batis, sesuvium, achyranthes, plantas todas crásT'fíJp
sas e saliferas; e as capongas, esteiras de areia hurnida,
diuturnamente alagadas e eíesalagadas durante o inverno,
por cujo meio corre á guisa de regato uma fiada ePagua;
e onde vegetão as stemodias, os hedgoüs, erioeauloii, bnrx
mannias. íMjÊfè, utricukrrias, sauvagèsias, gcnliscas, her-
vazinhas que vição e florão quasi simultaneamente ao re-
matarem-se as chuvas do verão de Março. D'estes sitios
mencionaremos apenas as antiherpeticas xyrieleas, que lhes.
são peculiares. No sertão representão o mesmo papel que
as capongas no littoral, as crôas elos rios, e as rasanles
tanto dos seus leitos como elos ypús. As bordas frescas
dos rios, que secção pelo verão de Outubro, conservão o
verdor das arvores, qué as guarnecem, e n'essas orlas, de-
nominadas crôas, vegetão os oitis, os odorantes mufumbos,
os lycium, butínerías, que se associão a plantas elo sertão.

E' de vasante a vegetação estivai própria dos leitos
arenosos dos rios e bordas de lagos, que elesseccão-se,
conservando alguma humidade, e constituem-na as alas-
tradoras ipomceas, os apha-nostephus, os vitex, glinos, an-
gelmias, eaphorbias, rhabdias, stemodias, cri)pto.calix, lie-
íiophytum, etc. A planta medicinal mais commum e mais
procurada n'estes sitios é a giandulifera e melosa-ma-
cella, amargo-aromatica e muito melhor succedanea das
macellas exóticas do que a aáigrocliiie flaceida, etc, que
é empregada no Rio de Janeiro e nas Alagoas; além
(Testa, da juripeba (ou jurubeba), do fedegoso, etc, deveí;
se fazer menção especial ele uma planta característica das
vasantes, a jaramataia, o vitex ele Garelner, que ao modo
da sua congênere—a taruman—usa-se como resolutiva. *
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1S. Francisco ao Ceará.

UM INÉDITO DE

MARCOS ANTÔNIO DE MACEDO
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Depois das publicações feitas pelo Dr. Marcos de Ma-
JfS 

'' 
por mim, no folheto «Contribuição para o estudo,

é iiiaüâção do Rio S. Francisco ao Ceará., não me con-
fcfcqiK- S3 tenha tentado a • verificação de um plano, que

fc. evidentemente de uma importância decisiva para o en-
yy iorimento da agricultura dos Estados de Pernambu-
K lyvá e Parahyba, que aproveitariam' das águas su-

pArtinci-do Rio S. Francisco, e assegurariam ás zonas ser-
vil:, una riqueza capaz de se irradiar a todos os Estados
do Norte do Brazil.

çyp» nunca é perdido o esforço, que empregamos pelas
hu idéas, o destino, muitas vezes, se encarrega de
a Annentando os conhecimentos dos que iniciam uma

fc,.aninha em prol de emprezas, que por serem grandio-
:;a 

'ífci-ecem 
despresiveis a maior parte dos homens. •

E fcir isso que me alegro em poder dar publicidade ao
documento inédito, que acabo de receber e foi achado en-
tr-aos oapeis do saudoso Dr. Halfeld, homem que honrou
a Hintncia e prestou muitos serviços ao Brasil.

Víoii irmão Joaquim Jaguaribe foi quem encontrou esta
cita, me esclarece bastante o assumpto, e que, aprecia-
<h Afcrcordo com os mappas feitos pelo Dr. Marcos Ma-
lio-,e ) que foi feito pelo Dr. T. Franklim, poderá dissi-
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par as duvidas aos incrédulos e servirá em todo caso paia
o histórico da questão, que pode achar um dia, (quando 1
outras calamidades vierem dispertar os homens da indi
ferença em que vivem, em um meio em que são frequeü
tes), apóstolos mais convencidos das vantagens do empre*
go do trabalho e do tempo em prol de obras úteis á
maioria dos habitantes destas regiões, que passam a fila
em explorações de industria sèin valor, inclusive a de sé
fazerem politicos para auxiliar aos partidos, que nada ia <
zem pelas emprezas, que, para serem úteis a todos, nâo
devem pertencer a nenhum partido.

Offereço ao Dr. G. Studart estas notas para que as leve
ao archivo de seus livros, tão úteis ao Ceará.

S. Paulo, Villa Jaguaribe, Maio de 1897.

Domingos Jaguaribe

' 7p.i|jf" . ''111
.. ' '4

7*7 • %$'\Í

:'v7,7771777/771.; 77.777^77.7i
. ;.•e

:.7 m
7 .. 7!

íW».. -.--¦: V:-iV.V-

'•'¦' :{''•¦ 77'' \Xy 
'

lLL.mo Snr. Fernando Halfeld.

Grato S Wé Junho de 1853.
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Tenho a honra ,de acusar a recepção da prezada
cie V. S." de 23 de Abril p p., e com prazer lhe remetío d
pequeno e imperfeito trabalho que fiz sobre o projecto cie
camflisaçfo entre o rio de S. Francisco e o de. Jagua ibe;

No pequeno espaço de uma carta e com a pressa quem
deu o portador não ine é possivel mandar-lhe as informações
que pede: com tudo sè V. S.a adherir ao projecto, airni
que gigantesco me darei ao trabalho de escrever o que a
pericncia me tem mostrado a este respeito, entretanto inibi*-
marei resumidamente sobre os dois pontos a que se refere
V. S.a em sua dita carta, isto é se haverá na Serra do Ai a;
ripe alguma baixada, que possa dar logar a passagei)7 (ío
canal, e que riquezas mineraes existem sobre estas pa ^* •

gens.
Desde a minha infância que trago as idéas occupadas í,\>ií.

a canalisação do rio S. Francisco, e outras impresas,
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que nem ao menos é permitido falar-se ou divertir-se na
nossa terra que o terrível—impossível— faz tudo calar de
improviso sem que jamais sc empreguem os meios necessa-
rios para provara impossibilida le (Tosta ou d'aqucllaim-
preza. '"

De 1818 a 1820 andou n esta comarca um frade carmelita
de nome João, creio que de S. Roza, e pela primeira vez
teve de falar na possibilidade (Teste canal. De acordo
com o Ouvidor José Raimundo de Passos dePorbem Bar-
bosa foi examinar as localidades, e voltando calcularão a
impreza em 2,500,000$000, valor da moeda daquelle tempo.

Consta que a dito frade endereçara a D. João 6o uma me-
mória falando acerca (festa importante obra, e que o Rei
na oceasião de sua saida para Portugal a encominendara a
D. Pedro 1.°. O certo é que este despachando Pedro José da
Costa Barros para Presidente do Ceará deo-lhe instrucções
mui positivas para vir ao centro e mandar proceder um
exame sobre a possibilidade e vantagens da empreza.

As commoções politicas fizerão aquelle Presidente re-
troceder a sua marcha para o Maranhão scm tomar posse
e nisto ficarão todas as indagações projectadas. Em 1839
achando-me de volta da Europa, onde fui reconhecer pra-
ticamente o grande atrazo, em que nos achávamos, em-
prehendi uma viagem ao Rio de S. Francisco com o fim
de reconhecer os logares que melhor se poderião prestar
a este canal.

Na Boa-vista encontrei um engenheiro denominado
Alberto, que me disse andar explorando o rio para julgar
da possibilidade da passagem na catadupa de Paulo Afon-
ço: falando-lhe eu sobre a dirivação para o rio de Ja-
guaribe disse-me elle que seria dispir o pavão paravistir

¦' 

te

f '.*¦¦¦.

a graiha.
Este dito do engenheiro, que tambem me dice ser me-

dico me pareceo aplicável ao cazo, com tudo fez-me em-
preliémler o trabalho de medir a largura do rio defronte
daquella povoação. Tendo reduzido os cálculos da medi-
çao a dezenho linear me foi este aprehendido em 1842
p:?las Autoridades Policiaes da Villa de Sousa, julgando
ser plano de um rompimento revolucionário; porque con-
dirzindo eu para Pernambuco umas cargas contendo muitas
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Y/ ' V:/' •¦¦. Y§amostras da objectos minoralogios para remotter a um
meu amigo da Inglaterra fui dmuaciado como condutor
de petrochos bolicos (indo eu do contro para Pernamba-
co) e no varejo durante a noite que derão a meu com boi
conduzirão este e outros papeis que só tinhão importância
para mim. v

Não me tendo ficado na iremoria o n.° depéz que tem
o rio naquelle logar, que me pareceo ser o mais estreito
desde Cabrobó até ao Joazeiro onde cheguei, dembra-me
com tudo que segundo os meus cálculos bastão de um a
dois péz d'agua de toda a largura para darem um cubo
igual a capacidade do rio Salgado, com o que torna-se
navegável o Jaguaribe ao menos por pequenos barcos.

Desde aquella época que dei principio a levantar o im-
perfeito mappa que V. S.a pede para o que fiz varias via-
gens pfelo lado da Villa do Jardim e Riacho dos porcos, e
servi-me de informações de pessoas fidedignas.

Indo ao Rio de Janeiro em 1848 e mostrando a planta
ao meu amigo Nicoláo Rodrigues dos S.tos França e Leite
instou este com migo para manda-la litografar visto que
se queria servir de alguns exemplares para remetter a
umas pessoas da Bélgica que pedião informações sobre
este projectado canal.

Nas minhas viagens verifiquei um erro em que tem cai-
do vários Geographos, isto é que da berra do Araripe
avista-se o lençol d'agua que se despenha da queda de
Paulo Afonço, ficando esta daquella a mais de cem léguas

Verdade é que de um ponto denominado batingas em dia
claro em uma camada de vapores que indica ser exalaçoens
do rio de S. Francisco na altura de Cabrobó, que fica dis-
tante do Jardim por caminhos tortuosos 25 léguas. Esta
circumstancia me faz crer que tambem há outro grande
erro nas nossas cartas geographicas, em que vem coloca-
da esta Serrano meio da longitude entre o atlântico no
Ceará é aquelle rio.
/.Não há duvida que a Serra do Araripe faz parte do
encadiamento da Borburema porem é interceptada desde
a Villa do Jardim até onde principia o grupo de montes que
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s-í iirc :utem aquella cadôa formando uma baixada de mais
írfc l\,) íguas.

% Y

reno

direi que o vaie ou baixios por onde corre o Riacho
l^wrcos fraldeem a serra na direcção das linhas projecta-
diliar^ o canal, porem asseguro que desde o Jardim o ter-"'V 

„. vai abaixando até onde o dito riacho principia
•, doscriver a grande sinuosidade, que o faz tomar a di-

ffàkp lo rio Salgado, e para o lado do Oeste existem
kimvi-te algumas serrotas isoladas que dão logar aro-
te. i-u. entre estas é mais considerável a Serra dos Hu-
nan n;- -ue fica em busca do riacho da terra nova porem
ro V o a o lado de S. Francisco.

No Vuppa não vem figurada nem uma destas serrotas
mx s '«aí de pouca importância nem tambem a natural
o;r-.teeiiciâ cTonde pendem as águas pára o S. Francisco
co nachS dos porcos: asseguro entretanto que esta não
tertetenteta elevação. Parece que o terreno entre o rio e
o AÍhíoI só principia a fazer maior diferença do nivel

r>:v,o de 10 léguas a partir d'aquelle; pois que nas
atei as reprezas chegão aquella distancia pelos ria-
-Bngida, e Terra nova, e ainda na baixamar as ve-

te tete passagem e váo, principalmente a Erigida que
y queno ribeiro, assim como o outro a 3 léguas

iigUncia de sua foz.
í&Mlizaçáo do riacho dos porcos não offerece di-

d&de alguma pois que todo elle corre pelo meio de uma
¦te, planice argiloza, que só nos grandes invernos fica

em parte por alguns dias, ou poucas semanas, até

qu., ma ' 
guas se recuão pelo leito do riacho, que é todo

teu 'lo, o. não descobre camadas consideráveis de rocha
civtepartc alguma. /

O Ho Salgado depois da junção deste riacho torna-se
M\esíavte' alimpando-se o leito em um ou outro logar,
lantepo apenas duas dificuldades muito venciveis, uma no
:ymir ií ominado Venda, ou Chavielina onde é através-
s ítatenov uma rocha que terá 4 a 5 pez de altura no
centro do leito, e a duas léguas a cima do Icó, onde cha-
mão'-cachoeira ¦ de S. Antônio posto que não haja queda
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pequenas águas passão encerradas om um canal estreito
de pedras na distancia de 200 ou +rezentas braças, que
precizaria ser alargado para dar passagem a barcos.

Todo o leito deste rio até o Icó é tão profundo que
não consta ter transbordado em tempo algum ainda mes-
mo na grande cheia de 1842, em que só teve de arrui-
nar algumas cazas que se achavão mais peito da vargtm
na Villa da Lavra. O rio de Jaguaribe tambem não tini

embaraços de consideração.
Pelo meado do século passado principiou a florescer o

logar-denominado Missãovelha desta Comarca por cauza
das minas de ouro de sobido quilate, que se exploravão
nas vizinhanças d'aquella Povoação principalmente no morro
dourado que fica a margem do rio Salgado junto a em -
bocadura do riacho dos porcos; d'este logar forão achari-
do mais ou menos abundância deste metal até a Villa
das Lavras, onde dizem que as minas erão mais ricas, o
o terreno ourifero espaçozo.

Por todo o lado do norte da Serra de S. Pedro traba-
lhavão os mineiros, e consta que havia maior abundância
na Fortuna e S. Lourenço. Áte este tempo não era conhe-
cido o Crato por ficar no meio das grandes florestas, que
bordavão as abas do Araripe, e porque todo o povo con-
vergia para os logares mineiros sem dar importância aos
terrenos próprios para a agricultura, que quaze nunca fi-
cão anexos áquelles.

Me parece que estas minas não são de muito pouca
vantagem quando valeu a pena mandar-se de Pernambu-
co um destacamento de 200 praças (segundo a tradição)
commandadas por um Major de Manteria para prevenir
os delictos que erão freqüentes, e perceber a imposição
Sobre o ouro.

As grandes secas de 1778 e 1792 íizerão dezaparecer
estes trabalhos, e os povos, que então não erão tão riu-
merozos como hoje aplicarão-se exclusivamente aagricuitti-
ra, procurando os logares frescos, e sobre tudo áquelles que
se deixão regar pelas correntes que descem do Araripe,
mudando até o nome da capella de Missão-velha, que, sendo
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erecti como Matriz com a invocação de N. S. da Lus das
minas de Cariris novos,'hoje é de S. Jozé de Missão-
velha,

Fora daquelles logares tãobem aparece o ouro nas ver-
tentes do riacho—Terranova no logar denominado Ca-
chorro. Alem deste metal existe em muita abundância o
amianto em camadas entre as rochas xistosas, e abesto
da Villa da Lavra pelas margens do Salgado, que em
muitos logares corre por entre camadas ardosias das quaes
algumas são laminares bem como as que aparecem pelo
lado do Sul da serra de S. Pedro nos riachos candéa e
macapá.

Nos baixios do riacho dos porcos existem minas de
zii.eo.de que tenho amostras,poremignoro se são abundantes,
pois que nunca forão exploradas, e as amostras forão acha-
das na superfície da terra. Há nos mesmos logares em
pequena distancia do riacho camadas abundantes de an-
tlirasito.

.Mo tive de decer a nem uma escavação desse terreno
porem me parece ser de 2.a formação por conter muita
cré alva, e grandes camadas subterrâneas de pedra calca-
ria om principio de decompozição por isso é provável que
èe descubrão minas do verdadeiro carvão de pedra.

Não é só em Milagres onde há o anthrasito parece que
0 bl em todas as visinhanças do Araripe, onde o terreno
é niiüiamente calcário de 2.a e i..a formação com muita
abundância de peixes fosseis despostos em camadas inter-
rompidas pela superfície da terra.

Os fogos tem decomposto quase todas estas incrusta-
ções, que de longos annos são transportadas para encom-
mandas e outras queimadas para cal. Tendo submetido o
anthracito do Crato (fundão) a uma analize achei que
contmha 50 % de matéria inflamavel.

Dos mesmos baixios mandarão-me uma porção de terra
piritosa summamente ácida de que extrahi o ferro fundido
sem. grande intencidade de calor.

São estás as informações que por ora tenho a honra de
levar ao conhecimento de V. S.a a quem rogo o favor de
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desculpar as faltas, e sobre tudo o engano da meia ftebv

em £o, que achará,no meio, pois a pressa nem deo i
logar a corrigir nem a copiar outra.
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Sou com a maior estima

M.t° att.° V.or Cr.0.

Marcos Antônio de Macedo
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Dá. Thomaz Pompeu —.«Licções
de geographia geral» em 8o de
633 paga —Fortaleza—Typ. Uui-
versai 189-4, .

Os estudos sobre a geographia, as viagens e os desço-
brimentos nas diversas regiões do globo constituem no
momento actual uma predilecção para numero extraordi-
nario de homens de lettras; mais que isso; não preoccu-
parn só o circulo dos estudiosos, chegam a impor-se ás
animações e applausos das sociedades e aos cuidados dos
governos. '

Ã politica tambem tomou a si o assumpto.
Essas tentativas de expansões coloniaes, ora mallogra-

das, ora fructuosas, não são mais que a causa ou a resultante
do grau de desenvolvimento a que tem attingido o estu-
do da geographia em si e das sciencias, que com ella se
entrelaçam.

íal estudo, pois, que deleita, e é passa-tempo para o
espirito, é igualmente uma serie, um mundo de proble-
mas, muitos dos quaes ainda em phaze embryonana, em
cuja resolução enxergam os politicos e os financeiros messe
copiosa de'resultados práticos a obter, de vantagens a
auferir próxima ou remotamente.

Até as artes dam-se as mãos para diífundir o gosto, ame-
nisar on arredar os tropeços, interessar os povos mais
adiantados nas diversas emprezas tendentes a alargar as
noções aclqueridas sobre regiões em que mal ou nada ha
neaetmh a eWilisi}!), no^sque a imprensa se encar-
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regará do divulgar scieutiácameate interpretadas e utili-
tariamente aproveitadas.

Sendo assim, não é para admirar o interesso despertado
pelo apparecimento de um livro novo na litteratura goo-
graphica.

E felizmente são quasi quotidianas essas surprezaslitte-
rarias nos circulos, bem se comprehende, onde so estuds
e sc lê.

Adaptações para os espiritos infantis, trabalhos origlnaes.
traduccões, guias para viajantes, estudos profundos a des-
afiarem a meditação do sábio, dssde as collecções de Cor-
tambert e do Conde de Bizemont em que rutilam as pon-
nas de Gaftarel, Castonnet des Fosses, _ Girard, Barbier e
tantos outros cujo nome é uma garantia, até os clássicos
e gigantescos trabalhos de cartographia Allema, desde os
escriptos de Reclus, de Vogel e dessa pleiade de padres
Catholicos, conhecida por F. I. C, até os simples manuaes
de geographia econômica e de geographia commercial, m-
felizmente tão descaradas entre nós, desdo os tratados
firmados por tantos e illustres geograplio^archeologos, o
eruditos, dos quaes muitos tom sellado com o sangue sou
amor á sciencia, até os compêndios didacticos, que' pul-
lulam e enxameam nas escolas e collegios, tudo significa

¦a attracçlo, quo provoca esso ramo dos conhecimentos.
Iranianos, tudo proclama o valor politico, economfco^o- «

ciai, que elle tem adquirido e que nelle se encerra, ' 
_

Pois se dentro de sua alçada cahem a noção da vida

particular e publica dos povos, línguas, raças, religiões,
lendas, estatísticas, natureza dos terrenos, curso das agnas,
alterações dos climas, tudo, emfim, que nos falia da torra
em suas relações com o homem e do homem com res-

peito a.seos semelhantes!
- Nós os Brazileiros, porém, quasi cerramos os_ ouvidos a

esse prodigioso ruido, a esse entontecedor movimento.
Uma coiuo muralha separa-nos do que lá vae por iora

e tonto que iá muito descoradas, amortecidas, chegam-nos
as novas das descobertas feitas nas terras e nos mares
até há pouco ligeiramente perlustrados ou mesmo desço-
nhecidos.
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Os Brazza, os Thompson, os Paiva de Andraele,'OS
Nanfen, os Trivief multiplicam-se, .mas raros d entre nes
lhes conhecemos a biographia, o nome siquer!

Bon^optimos tratados de geographia succedem-se uns

aos outros, armazenando as conquistas fa .sciencia con-
dmlo noticias, firmando theonas, gerando T^^^t
rindo novos conhecimentos de alcance maior, de conse-

qnencias mais vantajosas, mais praticas para os memores
da familia humana em sua constante Wofía»g|p
eterio iuctar, quer como nações, quer como simples meu-

lll mas com que culposa indifforença olhamos para
essas jóias, para essas preciosidades! ÍMfP

Guem entre nós dá-se ao trabalho de estudar a Tmquia
ti-Aí-ia em Vital Cuinet, a Aigeria em Pensa, a Guine cm
(Tkiudio Madrolle, os Tuaregs em Foureau, a região eto
Zambese em Foa, o Sahara em Scharmer, o m*mm
DSIbrel/o Madure em Augusto Jeam o valle do Con o ,
m Dupont, a Ásia Central no russo Bolcheff, cujas Cai tas
tigo monumentaes como monumentaes sao os Atas oo
alemão Kiepert, a África Central, em Maistre, cujas nar-
tôívS trazem-7s «....««.oria BmracMj outro explorador
^Mcâno/companheiro de DybonsM em $m ig*p
Juíovr dn Tctod, bello volume pertencente a Biohotlw-

È' Cidades, mesmo de % cathegoria, no velho Continente
disputam a installação de aggremiações, que se dedicam
com empenho ás especialidades geograpliicas e que man-
tem na imprensa órgãos de maior ou menor credito, de
ínaÉ ou menos desenvolvida circulação; entre nos a bocm-
eipdé geograr-hia do Rio de Janeiro arrasta uma vida
Ésícta, pouco proveitosa e a sua Revista bem como as
dos diversos Institutos, inclusive o nosso, o do Ceara,
raras, mui raras vezes trazem um artigo, uma palavra sobre
goògraphia. n . -i «^ x

E si pouco lê-se e menos escreve-se no Brazil, nao e

para admirar que nulla seja a nossa collaboração nas
pesquizas ela geographia moderna, mesmo naquillo que nos
toei de perto. O estudo do Paiz pode ter adiantado, pro-
éedido; mas raramente será um nome Brazileiro que as-
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signalará taes pesquizas, que assumirá a responsabilidade
da realisação effectiva de taes adiantamentos. Em verdade
Agassis, Lund, Coudreau, Rossi, Crevaux, West, são nomes
estrangeiros.

E' desconsolador, é cruel esse marasmo em que se de-
batem os nossos homens de lettras, os sábios do Paiz.

Temos hoje, porém, a felicidade de apresentar aos ap-
plausos do leitor o nome de um patrício, que quebra a mo-
notonia da vida intellectual Brazileira, affeita a poesias e
aos contos e ás producções ligeiras e á litteratura fácil,
dando-nos um livro de peso, uma obra scientifica.

O autor é o Dr. Thomaz Pompeu, o livro as Licções cie
Geographia Geral

Salvo a parte material do livro, o serviço typographico
propriamente dito, para o qual não pediríamos os caprK
chos de um Aimé Vingtrinier mas tão somente um pouco
mais de artistico e de bello, porque é certo que um livro
impresso em bom papel e em bellos typos. é um livro
bem acceito e que convida á leitura, só temos motivo para
felicitar o autor e congratular-nos com as lettras Brazi-
leiras.

Livro para o ensino e no mesmo tempo de consulta,
as Licções de Geographia vem libertar-nos dessa centena
de compêndios, que dam a prova da pouca seriedade, da
scieneia nulla, da errada orientação dos fazedores de pro-
grammas officiaes para o ensino e exames nas Academias
e Lyceus.

Não são um jogo de phrases repetidas, uma serie de ci-
fras, uma enfiada de nomes, cujo único mérito é fatigar a

"memória nada suggerindo ao coração e ao espirito do es-
tudante, mas são a condensação do que a scieneia geo-
¦graphiea tem verificado e explicado até hoje, e isso exposto
em phraze clara e ao alcance de qualquer leitor.

Em conclusão. As Licções de Geographia fazem honra
ao presidente da «Academia Cearense» e ao membro do
«Instituto do Ceará», vem levantar entre nós o nivel dos
estudos geographicos, preenchem irrecusavelmente uma la-
cuna no ensino, \

Dr. Guilherme Studart.
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i.i. íjüiLHEEME Studaet-«Datas
a lacíos para a historia do Ceará»
--7 volumes era 8° grande de 525
_ .73 pags-Typ. Studart-1896.

0 mpido manuseamento dos dois últimos livros do la-
rnrioso Dr.G.Studart-deu-me vontade-não de escrever
ema apreciação repousada, mas a primeira unpressao-tao
ligeilí, como a leitura saltitacla—feita.°0 

infatigavel 2o secretario da «Academia Cearense» e
¦re, trabalhador pertinaz e intelligente, nm luctador inte-
MfM O seu viver afanoso, activissimo e um encoraja-
Biênio no nosso meio-tão carecido das fortes actividades
mn o bem-commum. ,7, »¦"..-"

Oe muitos annos teve Guilherme- a visão do destino.
- que a historia era a concepção original da nossa eda-

ur. iicarou as linhas do horisonte, ponderou, aeu asas a
,77,nte de razão e... poz-se a caminho. Cercou-se de
òoeiSi livraria, viajou, conversou com as celebridades,
77vTeu os arsenaes de lettras do velho mundo, os nossos

.77Ívos a seu alcance, aproveitou noites sem conta, pmeo-
-rr i hando, como paciente antiquario, manuscriptos anti-
. Mornos, já da intimidade das traças e de vez em vez

atira ás ancias da curiosidade publica-o produeto de

àDOitdo esforço. . .4 
17 rcebeu nas tintas primeiras da primeira diligencia m-

tel!. .tiíal-palpitar-na letra fria da chronica-o esto da
. :h passada. Acurado olhou-a. Observou-a attento ba-
Êil e apanhou-a e limpou a compacta camada de

poeira-que a embrulhava e nol-a mostra asseiada e re-

na'ida a estuar em vibrações infinitas.
vendido cie rara coragem civica, amarrado nas pri-

7-V do torrão natal-devotou-se ao rasgamento da bra-
P7 -que envolve os nossos dias idos, a.pratica da wla
je nossos avoengos e publica as datas e factos do Ceara-
iiiM o seu amanhecer para a historia-com o seu incluo e

eaSrgico fundador Martim Soares Moreno ate o dia der-
7ro do Império, de 1603 a 1889. .
Nlo faz historia; reúne textos, nomea valiosos su. si-ralei
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dio.s—para mais tarde—elle ou outro competente-—inter
pretal-os, èxplíeal-ps, dar-lhes viila—acafelaiide a historia
em cavas bem alicerçadas.

E' meticuloso na indagação, na pureza, na integridade do<
textos, na exhibição das testemunhas escriptas que illuminam
pontos sombreados de duvidas, de anachronismos, e reo-
tifícam cri os e desacertos, baseados em documentes seiii
auíhenticidade dades a publico por outros especialistas.

Naquclla copia volumosa de datas semi-mumificadas do
eminente collector está a feição contemporânea dos velho
tempos do Ceará. N'aquelle tecido de documentos chronq-
graphiados—com pachorra ¦benedictina—devem descançar
os princípios que o espirito perspicaz e apparelhado des-
vendará mais tarde—para escrever a historia da pequena
pátria cearense.

Os homens e as cousas do nosso hontem teem ali ab
suas justas e proporcionadas inscripções, os seus burila-
dos respectivos: todos a seu tempo, todos em seus logares

A historia theorica sahirá d'aquella narrativa e docu-
mentação minudente—como o no (1'agua dosopé da mon-
tanha—pela magia da vara miraculosa da sciencia, como na
lenda de Circe da Odyssea de Homero.

A reflexão philosophica encontrará ali o espaço de raios
determinados para organisar um trecho minúsculo da his-
toria cia civilisação brazileira, burilar a viva imagem da
pequena sociedade apresentada.

O espirito investigador e atilado dedusirá as leis natu-
raes do phenomeno social—começando por esta lei sócio-
lógica ao alcance dos homens sem preconceitos, mesmo dos
homens sem hábitos intellectuaes: a comparação—donde
resulta a superioridade da vida moderna, mais avantajada
aos períodos anteriores, sob todos os aspectos, em todos os
ângulos do largo quadro. D'ellas resalta a primazia do
tempo próximo sobre eras affastadas, tão cercadas de pe-
rigos, de sobresaltos, de desasocegos da natureza e da so-
ciedade—dos meios cósmico e social. Estamalli fronteiras
a evolução dos últimos tempos e o desenvolvimento do pas-
sado, tão demorado, tao cheio de desalentos, de descon-
fortos. Do confronto avulta o nosso adiantamento.
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As luetaa interiores do Ceará são todas l?em notadas pelo
nosso histoiiograplio•¦—que pint;i os homens e as cousü-
com propriedade, com os devidos matizes, com os altriputos
o qualidades dos documento:, estudados e eom que fomos
presenteados,

Agradecido ao aniínojo saptádor, deAinoitador—como os
pioneiros fie Ferdmore Cooper, desí)ray0or: dos invicfs
meandros da chronica de nua terra a x|uem paga por on-
%ma o talento e a tenacidade com que mourejx
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idéia republicana no Brajjdl. Priori- ... T .
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Encerra o livro o^lektorios o os diseiirso§ que sou
autor apresentou-.e? proferiu perante seus cof sócios do
^Instítiito Geographico- e Archeologico Pernambucano» no
intuito do reviiulicar'-paraPernambuco a prioridade na. um-
niíestaçao da idéia republicana no Brazil. }iu

Estamos de pleno accordo eom o Sr, Domlngues Oo-
deeeira» • -k

Mão comprehendemos como em torno do Vulto do Ti-
radentes nasceu e medrou sem protestos a legenda, que
traz áèdusiáòs tantos espiritas. Si a historio- riãoó um yívk
tho, si é a testemunha dos tempos, testis iemporum, e a
luz da verdade, liu errifatis como èhâmoit~a o Orador
Romano, a causa, que esposaram os endeosadores do en-
thusíasta Mineiro e quo fizeram sua os 'altos 

poderes po-
Éf^liticos do paiz, nao tem por si uma parcella do razfto,
Pf^traduz (apenas uma explosão patriótica, digna de todo' o aca-

tamento, mas nem por isso eimimdada de justiça.
\ Nao 4 portanto, daquellas -a, que se devo .prestar apoio,

incondicional.
Bilva Xavier é unia estrella no céu da historia do Bra-

zíi. Elle que symbolisa uma idéia, que foi uiii protesto contra
o despotismo ferrenho da metrópole, merece aí homena-

'|;:êÉs de todos: os bons Brazüeiròs.
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A custa do sangue generoso de suas veias deu o máximo
testemunho do seu muito amor á terra, que desejava
contemplar livre e respeitada. Nenhum filho deste grande
paiz ouça-lhe o nome e memore-lhe a vida sem ter o co-
ração vibrante de emoções.

Todo o martyr gera a admiração, as torturas circumdam
ò condemnado de rutilante aureola, e Silva Xavier deu tudo

pela pátria e pois a pátria só amor e admiração pode votar
á victima do Senhor de Barbacena.

Mas confessemos que Silva Xavier, o Tiradentes, não foi
o proto-martyr da liberdade Brazileira. Erguer-se-lhe uma,,
estatua será um preito, uma homenagem justa á memória
de um patrício, que sonhou para a pátria dias felizes fora
do jugo- estrangeiro e que fez do cadafalso o altar dessa sua
religião, mas não é e nem deve ser a affirmação de que a
Inconfidência Mineira foi a primeira etape da estrada ensan-
guentada, que a liberdade percorreu nesta parte da America.
Que o diga o Senado de Olinda 28 annos antes de nascido o
Tiradentes, que o digam Villa Rica e Ribeirão do Carmo.

Sim, os precursores da nossa independência, os proto-
martyres da liberdade Brazileira são o Pernambucano Ber-
nardo Vieira de Mello e o Mineiro Felippe dos Santos.

Por elles faliam com desassombro os velhos documentos
da historia, que é uma vingadora. -

Não esqueçamos os postes ignominiosos em que foram
erguidos os membros esquartejados do heroe da conjura-
ção de 1720; relembremos e osculemos em espirito com a
idolatria, que as almas boas devem aos martyres das causas
generosas, aquelles pesados grilhões, aquellas paredes da
lugubre masmorra em que extinguiu-se, erma de todo am-
paro, desconfortada, entre torturas a existência do bene-
mérito heroe da guerra dós Mascates.

Estamos de inteiro accôrdo com o Sr. Major José Do-
mingues Coudeceira. beu livro representa um grande ser-
viço á verdade histórica.

Elle concorrerá sem duvida para a victoria de uma
causa, que tambem pleiteamos—a causa da revindicação
do titulo de proto-martyr d.a republicano Brazil para Ber-
nardo Vieira de Mello. Dr. Guilherme Studart.
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Sessão em 1,° cie Setembro de 1890

¦ Ao íte dia do mcz de Setembro de 189'3 presentes no
; local <lo costume os Mm* Acadêmicos Th. Pompeu, Gui-'

lherme Studart. Pedro de Queiroz, 
'Raymundo 

de Arruda,
Eduardo Btudai t, e. Antônio Bezerra foi aberta a sessão.

FA'pe.difffiXe. Congresso Acadêmico, Recife n.° 2; Revista
Süva- Jardim.- anuo L° a.° 2, Portalej^re,; Programmn das
lestas e cerimonias. a realisar-se em Portugal, om 189?,.
para' coirunemoração do 4,° cornenaiio da sabida de Vas-
co da Gama para o descobrimento da índia; Officio do
Doutor¦ Guilherme Studart agradecendo áua reeleição para

;o cargo de l.Q secretario;. Datas, o Factos para a historia
• do 0earáíteí.0 vol.. dç 525 paginas, oferecido pelo autor

o Div G. Studart V ,
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Sessão em 15 de -Setembro de W9G
.'

Presentes üo locáí do costume os Snrs. Acadêmicos Th.:
Pompeu, Pedro de gueíro| Guilherme Btudarn Ptaymun-
do de Arruda, Theodorico Pilho e Drummond da Costa
foi .aberta a sessão.

Expediente, üjjkio do acadêmico P.e Valdovino Nognei-
ra justi.ncando sua auseníüi.; WM Republica,. op|sottló
oferecido pelo autor, o Sur, Pereira 

"da-Costa'Filho,
r,ernambuco; Apreciações sobre o livro do Dr. C-J-üi-Se
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lherme Studart intitulado -Notas para a historia do Ceará,
offerecido pelo Dr. Studart; Tribuna Lüteraria, n.° 1,
Recife, e Symbolo n.° 9. Baturité, offerecidos pelas Re-
dacções. ;

Lido o expediente, o Snr. Theodorico Filho lê a intro-
ducção do seu trabalho, que deve fazer parte da obra
«O Ceará» projectada pela «Academia». 0 autor depois
de salientar as grandes vantagens, que o systema ferro a
viário traz á prosperidade das nações -6 seu alargamento
econômico e industrial, entra em detalhes e dados esta-
tisticos sobre o desenvolvimento da viação férrea no Bra-
zil e notadamente no Ceará.
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Sessão oai 27 de Outubro de 180í»
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Presentes os Snrs. Thomaz Pompeu, G. Studart, Ray-;*
mundo de Arruda, Pedro de Queiroz, Theodorico FiUi_>,'
Álvaro Mendes, Farias Brito e Valdevino Nogueira, foi
aberta a sessão.

Expediente. Officio do Acadêmico Snr. Antonio Bezerra
coiumunicando sua retirada para o Amasonas; Revista S'l-
va Jardim. n.° 3, Congresso Acadêmico n.°V 3 e 4, A
Tuba, n.° 39 — 43, Revista do Instituto do Ceará, 4o
trimestre cie 1898,; Revista dos Tribunaes. anno 3.° vol.
8.° n.° 1, O Sipnbolo, anno 1.° n.° 11, Tribuna LU-
teraria, anno 1.° n.° 3, offerecidos pelas respectivas Re-
dacções: Manifesto cias Câmaras Municipaes de S.¦Pqü^"
lo, reunidas em congresso, offerecido pelo Dr. Domingos
Jaguaribe; Relatório do movimento do Centro LiMerario
de Fortaleza apresentado pelo sen-presidente Br. Gui*
lherme Studart; Convite do « Centro Litterario o Pa-:
daria Espiritual» para a sessão solemne, que vão ce-
lebrar a 16 de Outubro em homenagem á memória d|
Carlos Gomes.

O Snr. Secretario leu as cartas dos Sim. José Rodri-
gues de Caívalho e Álvaro Martins apresentando os tra-
balhos Prismas e America com que pretendem disputar
a vaga existente na Academia.
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0 Snr. Presidente remetteu os trabalhos á respectiva
Commissão, a de Artes e Lettras, para dar parecer.

/ Por indicação do Snr. 2.° Secretario discutiu-se e re-
. soíveu-se que sempre que houver de ser preenchida uma- vaga na Academia se decidirá como preliminar si o can-: /Jidato está no caso de sor admittido como sócio.

V Aeeejta a preliminar, foi votado por unanimidade queos candidatos Rodrigues de Carvalho e Álvaro Martins
podiam desputar a vaga existente.

p 
* a Snr. Presidente nomeou os Snrs. Valdcvino Noguei-

V m Farias Bnto e José de Barcellos para completarem a
YwümiKsão de Artes e Lettras.
:/V Foi designado pelo Snr. Presidente o Snr. Valdevino«Nojeira para substituir o orador Snr. Justiniano Serpa—duamte seu impedimento.
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Sessão em 1 de Dezembro cie 1896
»

Presentes os Snrs. Acadêmicos Thomas Pompeu, Pedroáe Queiroz, Guilherme Studart, Raymundo de Arruda
Í / Dl;"llim?ílíl da Costa, Álvaro de Alencar, Álvaro Mendese llmodoricO Filho, foi aberta a sessão.Expediente. These de concurso apresentada pelo DrJustimano de Serpa para obter uma cadeira no Lyceu deManaus; Congresso Acadêmico n.° 5, A Tuba n° 45 R*-.vista üfva Jardim, anno IV fasciculo 5.° e Annaes daAcademia de Medicina do Rio de Janeiro tomo 2o nos 3e 4, onerecidos pelas respectivas Redacções.

mf. Dr. Studart distribuiu a todos os presentes as AVtW0ira a Carta OeograpMca do Mio Grande do St d em
5Se »rSeu autor' ° socio correspondente Snr. José
f«ftur Montenegro e communicou ter encontrado um so-lieto 

if.#Ydo P.c José Martiniano de Alencar de 1817na collecção de Documentos remettidos pelo Archivo daBaJua ao Instituto do Ceará.
. Autorisou-se a fazer effectivo o pagamento de 161000despezas com portes de cartas e remessa da Revista. 
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Presentes os Snrs. Acadêmicos. Pedro da Qa«Írov&
Studart, Raymundo de Arruda, Álvaro de Alencar, Farvis
Brito e Drammond da Costa, foi aborta a seasfo.

.Lida e .approvada a acta da sessão anterior, o 1.° se-
fy-. cretariò deu conta do seguinte expediente: Officio do Aca-

demico Snr. Valdevino Nogueira communicando retirar-
so para fora da cidade; n.° especial da Tuba em comme-
moração ao anniversario do Reitor d. Arcalia Americana,
Conego Ullysses de Penafort; Discurso do Capitão R. G. de|
Oliveira proferido no meeting de 5 de Novembro de
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Entrando-se na ordem cios trabalhos, é approvada a in-7
dicação do Snr. Farias Brito propondo para sócio cor-
respondeu.e da «Academia» o Rvd.m* Conego ullysses
do Penafort, residente no Estado do Pará.

O Sar. Acadêmico Arruda propõe que qualquer vaga,
que oceorrer na «Academia» por morte, renuncia ou outra
qualquer causa, não seja preenchida até que o numero
dos sócios eífectivos fique redusiclo a 20. Posta em die- '

cussão e votação a proposta é approvada por unanimiikir
de de votos. . —
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Sessão cm 16 de Fevereiro de 189

Presentes no local do costume os Snrs. Acadêmicos Th,
Pompeu, Pedro de Queiroz, H. Theberge, Álvaro de Alen-
car, Drummond da Costa, Virgílio de Moraes e Guilher-
me Studart, foi aberta a sessão.

Não estando presente o secretario pharmaceutico Ar-
rada, não houve leitura da acta da sessão anterior.

Foi lido pelo secretario Sr. Studart o expediente, oe.
constou do seguinte: Revista dos Tribunaes, anno 3.° 7_t,
8.° n.° 3; Revista do Instituto do Ceará, 1.° trimefítrp
de 1897; O Jaguaribe n.os 64, 65, 66 e 67 offerecido;:;
pelas respectivas Redacçòes; A communicaçáo dos Dom
Mundos pela Âtlantis antes do Dilúvio, offerecida peio
autor Snr. Patroclo Campanakis, de Constantinopla; Or-
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mthologk Paulista por Gustav Koenigswald, de S. Paulo,
18% I folhetos tirados a parte do Journal fur Ornitho-
Í0'de- O Contemporâneo, jornal litterario e scientihco de

¦ S -Paulo n.os 2 e 3, 1.° anno; Discurso do orador offi-*
ciai Pr. Joaquim Francisco de Paula na solemmdade do
0 ° am.iversario de Externato do Gymnasio Mineiro em ¦

Ouro Preto a 1 de Dezembro dc 1896; Officio do Dr.
Guilhume Studart e Pedro Muniz, presidente c secretario
do « Centro Litterario », convidando a « Academia» para

a sessão fúnebre, que iam- realisar a 8 de Fevereiro em
homenagem á memória de Adolpho Caminha, o mallo-
grado escriptor Cearense.

O fír Pedro de Queiroz declarou ter representado a
«Academia» na sessão fúnebre realisada á memória de
Ad. Caminha pelo < Centro Litterario».

O S& Théberge apresentou a medalha e o diploma
com oue foi gaíardoado na Exposição Internacional de
Chicago pela collecção de macieiras Cearenses, que para
ella enviou, acompanhando-a da competente descripção.

A Commissão de Litteratura e Artes, por seu Relator o
Sr" PedrO de Queiroz, procedeu á leitura do seu parecer
sobre os trabalhos America e Primas com que se apre-

- sentam candidatos á vaga de José Caries os Srs. Álvaro
Martins e Rodrigues de Carvalho.

A ultima parte da sessão foi oecupada pelo bnr. Kj.

Studart, que lembrando á «Academia» que a 18 de Ju-
lho do anno corrente incide o 2o centenário do iallccimen-
to do grande Antonio Vieira, propoz que essa data tosse

comemorada do modo condigno, e que não perdessem...
oceasião os homens de lettras do Ceara de alfiimar sua

admiração ao grande escriptor da lingua Wf§|§g
dor sagrado, ao politico consummado, ao immoital missio
nario do Maranhão e da Ibiapaba.

WS* A. -'¦:/f-'.
¦ 

"•'.

¦ :x
f • ¦¦¦¦¦¦ : ¦¦¦¦¦ . ¦ - ¦-.¦.'-...wv-v"Ira

SM
.'¦'. ?;¦*?? ?:?".*í??^*'

? * - ' r\ '\É£*sÍÍ

'

'¦¦' '?!?'•'- í"- f- "'...'¦"'.-.

Sessão cm 16 de Março dc 1897

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu Pedro de

Queiroz, Waldomiro Cavalcanti, Raymundo de Arruda,
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Guilherme Studart, Álvaro de Alencar, Eduardo Salgado
e Drummemd da Costa, foi aberta a sessão. l

Expediente: Offido do Instituto da Bahia tratando da
celebração do bi-centenario de Antônio Vieira e pedindo
a remessa de documentos a elle referentes; RevisH tl\.°
49 do Instituto Gepgraphico e Archeologico Pernaiabii-
cano, Phenix Caixeiral n.° 67 e Tuba anno 4.° |e$a 2:\
offerecidos pelas respectivas Redacções.

Passando-se á ordem dos trabalhos, .verifica-se não
haver numero de sócios para a eleição do candidato á
vaga existente, pelo que o Snr. Presielente convoca uma
reunião para o dia 23 do corrente.
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Sessài» em 23 de IYI irç» dc 1897

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu, Pedro de
Queiroz, Virgílio de Moraes, G. Studart, Raymundo cie
Arruda, .Drummond da Costa, Eduardo Studart, Antfmino
Fonteneíle, Álvaro de Alencar, Álvaro Mendes, Justimy no.
de Serpa, José de Barcellos, Eduarelo Salgado, Thíodo-
rico Filho, Henrique Theberge e Farias Brito, foi aberta
a sessão.

O Snr. Presidente declara que havendo compare, ido
numero legal de sócios, se ia proceder á escolha do Ml%
tituto de José Carlos Junior.

Recolhidas e apuradas as cédulas em numero de IU o
Snr Presidente proclamou o seguinte resultado: Josc* lio-;
drigües de Carvalho nove votos, Álvaro Martins quatro
votos, cédulas em branco trez, e declarou o Snr. José Bo-
drigues de Carvalho sócio effectivo da «Academia Cenreii-
se» devendo sua posse se effectuar em dia que sen* $M§
nunciado pela imprensa.

vm/w>^wwwvm

Sessão em 18 de Maio de 1897

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu, G. Stti-
dart, Raymundo de Arruda, Pedro ele Queiroz, Alvar "de
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Alencar, H. Theberge e Drummond da Costa, foi aberta
1 

íSídiente. Carta do Coronel Raymundo Affonso de
Harvaliw remettendo os Estatutos da Sociedade Benefi-
ekite Cearense de Manaus, de que é presidente; Convite
do Coronel Guilherme Rocha, Intendente da Fortaleza,
para a inauguração do novo mercado publico á Praça
José (ie Alencar; Batas e Factos para a historia do Cea-
ri tev; vol. (Ceará Província) offerecido pelo autor, Dr.
íteílherme Studart; Iracema, orgam do « Centro Littera-
rite4 de Fortaleza; Jaquaribc n.os 14, 15 e 16; Revista
un Conselho Central da S. de S. Vicente de Paulo no
Çeote ií0 de Março e Abril; Revista dos tribunaes n.° de
Março; A Federação, de"Corumbá, anno V n." 18 e 20:

4 fym n.03 de 31 de Março e lo de Abril de ísyv,
offerecidos pelas respectivas Redacções; La Republica dei
Paraguay por Carlos Santos, offerecido pelo Snr. Joso
Oomte de Moura.

Lido o expediente, o Snr. l.° Secretario scientifica a
Wi mie de accôrdo com o Snr. Presidente telegraphara
M acadêmicos do Rio de Janeiro Machado de Assiz,
Visconde de Taunay e Lúcio de Mendonça para repre-
somarem a «Academia Cearense», na ceremonia da es-
taüia fie José de Alencar.

O mesmo communica ainda que o orador interino P.e
V iídevino Nogueira lhe informara que muito breve mar-
caria o dia em que se poderá fazer a recepção do Snr.
Ropgues de Carvalho, acadêmico recem-eleito.

Ò ten*. Álvaro de Alencar propõe que os acadêmicos
tomem por patronoí de suas cadeiras a Brazileiros illus-
tres, notadamente Cearenses, cuja biographia se incum-
bíflõ de escrever, sendo patrono da cadeira presidencial
o fallecido Senador Pompeu.

O Snr. Presidente ponderou que se achando presente
pequeno numero de sócios seria preferível resolver o as-
sumpto da proposta de accôrdo com os demais acade-
micos,
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REVISTA

Sessão espeeial em 23 de Maio de 1897

Aos 23 dias de Maio de 1897 presentes no salão nobre
do palacete do Congresso Estadoal os Srs. acadêmicos
Thomaz Pompeu, Guilherme Studart, Raymundo de Ar-
çuda, Pedro de Queiroz, Virgilio de Moraes, Álvaro de
'Alencar, Álvaro Mendes, Farias Brito, Henrique Theberge.
Üleodorico Filho, Valdevino Nogueira, Autonino Fonte-
Ülle, Eduardo Studart e Drumond da Costa, representan-
tes da imprensa, homens de lettras e pessoas do povo, o
Snr. Presidente abriu a sessão.

Ém seguida, pedindo a palavra, o Sr. Rodrigues de
Carvalho fez a leitura do discurso, que vae publicado á
pag. 39 desta Revista*

Respondeu-lhe o orador official, Acadêmico P.e Valde-
vino Nogueira, com o discurso, que vae publicado á
pag. 49 desta Revista.

O Snr. Presidente levantou a sessão agradecendo as
pessoas presentes seu comparecimento á ceremonia de
hojet

Sessão em 1 de Junho de 1897

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu, Pedro de
Queiroz, Guilherme Studart, Raymundo de Arruda e Al-
varo de Alencar, foi aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
Havendo comparecido pequeno numero de sócios, ficou

adiada a approvação definitiva da proposta apresentada
pelo Snr. Acadêmico Álvaro de Alencar na sessão an-
terior.
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Sessão em 1 de Julho de 1897

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu, Pedro de
Queiroz, Virgilio de Moraes, Guilherme Studart, R. de
Arruda, Alvâro de Alencar, H. Théberge, Drummond da
Costa, Rodrigues de Carvalho, o sócio correspondente
Snr. José Arthur Montenegro e o visitante Snr. Coronel
Lourenço Feitosa, foi aberta a sessão.
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Expediente: Congresso Acadêmico anno 1.°, n.° 1, Re-
vista do Conselho Central da S. de S. Vicente de Paulo
no Ceará, n.° correspendente a Maio e Junho, Revista
Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife anno 6.°,
Jaguaribe n.08 22, 23 e 24, Revista dos Tribunaes Ba-
liia, correspondente á Maio de 1897, Revista Academi-,
ca, orgam do Grêmio da Faculdade Livre de Direito do
Rio n.° 1 anno 5.° e a Tuba n.° de 2Q de Junho offere-
ciclos pelas respectivas Redacções.

O Snr. Presidente congratula-se com a «Academia»
pela presença do sócio correspondente o Snr. José Arthur
Montenegro a quem dá as boas vindas e felicita pelo
i- eus serviços á historia e geographia pátrias; o Snr. Arthur
Montenegro, usando da palavra, em phrazes de agradeci-
mento exprime seu justo prazer por se achar pela pri-
meira vez entre seus collegas da «Academia», que tão
í avalheirosamente o acolhiam.

Em seguida o Acadêmico Snr. H. Théberge iniciou a
leitura de um seu trabalho sobre a Flora e Fauna Cea-
renses.

O Snr. Presidente levanta a sessão depois de agrade-
eer a visita do Snr. Coronel Lourenço Feitosa.
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Sessão em 20 do Julho dc 1897

| Presentes os Snrs. Acadêmicos Pedro de Queiroz, Gui-
lherme Studart, Eduardo Studart, Arthur Montenegro,
Raymundo de Arruda, Henrique Théberge e Rodrigues
cie Carvalho, foi aberta a sessão.

Expediente. Cidade de Maracanan n.° 2 e Jaguaribe n.°
de 4 de Julho, offerecidos pelas Redacções; Circular de
convite para o Congresso Scientiflco Latino Americano,
que terá logar de 10 a 20 de Abril de 1898; Atkmtide
romance histórico e satyrico vol. l.°, offerecido pelo autor
3nr. Dr. Domingos Jaguaribe.

0 1.° secretario communica que em nome da «Acade-
mia» passara ao Instituto da Bahia o seguinte telegram-
ma: Dr. Satyro Dias, Bahia. A «Academia Cearense» as-
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socia-se ao Instituto da Bahia nas homenagens hoje p|
tadas ao immortal missionário da Ibiapaba. Dr. 1 tiQj§az
Pomoeu presidente, Dr. Guilherme Studart, secretatodl e

que recebera a seguinte resposta: Drs. Thomaz Pomp-.ni
e Guilherme Studart. Instituto Histórico da Bahia, sauua
e agradece fraternaes felicitações da «Academia Ceare i-
se». Dr. Satyro Dias, Secretario do Interior.

Expiado o expediente, o Snr. Presidente saúda |ni
nome°da «Academia» ao Snr. Dr. Domingos Jaguaribe, p
cuja presença agradece, bem como aos Snrs. Tnstao .
Franklim, Engenheiro João Nogueira e Graccho Cardo,??,
redactor da Republica. ', , S

Em seguida usa da palavra o Snr. Rodrigues de Cav-
valho, que leu um trabalho sobre o Jesuita Antonio \ i
eira. '• . . ¦ ,

Por ultimo, o Snr. Domingos Jaguanbe agradece a
«Academia» seu honroso acolhimento e salienta o entr-
nhado amor, que consagra á terra natal, por cujo dose
volvimento, mesmo de longe, toma o mais vivo mt
resse.

Sessão em 3 de Agosto de 18Í)T

Presentes os Snrs. Acadêmicos Th. Pompeu, Pedro de
Queiroz, Guilherme Studart, H. Théberge, Drummond da
Costa, Rodrigues de Carvalho e Arthur Montenegro, foi
ííhprti £L sessão.

Expediente. Convite para a conferência em favor ti?
autonomia municipal a realisar-se a 8 de Agosto pelo D
Domingos Jaguaribe; A Tuba n.° de 9 de julho,,! CuImy
deMaracanrm n.° 5, e Jaguaribe n,os 21 e 28 olferecidr
pelas Redacções; O ultimo Livro do Dr. Oliveira Lm.^
offerecido pelo autor o Snr. Pereira da Costa Filhe
Arte de formar homens de bem; Contribuição para -,
canalisação do rio S. Francisco ao rio Jaguaribe; lio-
mns e i-lcas no Brazii; Os herdeiros de Caramuru :
AíLlntide, Máximas e pensamentos—obras ofTerendas peb
autor o Dr. Domingos Jaguaribe.

Lido o expediente, foi communicada a seguinte propôs
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Dl ACADEMIA CEARENSE

|. Sala das sessões da «Academia Cearense» em 20 de
liiho de 1897. Propomos para sócios correspondentes os
í^alheiros em seguida enumerados: Dr. José Clementlno
s'outo, coronel de artilheria, presidente honorário do Athe-
>*W de Buenos-Ayres, membro do Instituto histórico
-eographico do Rio de Janeiro, autor de varias obras
iüstoricas e sobre direito publico; Engenheiro Francisco
[ègüi, presidente do Instituto Geographico Argentino,

lembro da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro,
ator de muitos estudos sobre a geographia americana;
Ir. Jacob Larrain, jurisconsulto notável no foro de Bue-
ios-Ayres, autor de vários trabalhos históricos dentre
|s quaes salientamos a Riographia do Dr. Rawson e
ds cartas políticas sobre a Triplico Alliança; General de
divisão D. José Ignacio Garmedia, um dos mais illustres
engenheiros do exercito argentino e escriptor notabilissi-
Uo, avultando entre os seus trabalhos o Relatório que
.presentou sobre os estudos de demarcação de limites
las Missões da cuja commissão foi o chefe, e a obra
Itecuevdos de la Guerra dei Paraguay; General Manoel
Landacta Rosales, Vice-presidente da Academia de His-

ioiia de Caracas, autor de 26 obras históricas, dentre as

quaes avulta a grande Encyclopedia Histórica Geogra-
ohica, Estatística de Venezuela, membro do Instituto Geo-
-raphico de Pernambuco; Dr. Theophilo Rodriguez, es-

mtãi de mérito, jurisconsulto distineto, secretario da
Academia de Historia de Caracas, membro do Instituto
Archeologico e Geographico de Pernambuco ; D. Carlos ua-

Pini pltilologo notável, director do Lyceu de b. José üa
Bita Rica, autor de muitas obras de mento destacando-se
o Die cionario de Vocábulos Costaricenses, que lhe abriu
ás portas da Real Academia de Sciencias de Madrid,
lembro do Instituto Histórico Geographico Brasileiro;
!D Alberto Membreno, tambem philologo de nomeada,
director e fundador do Atheneu Scientitico de Tijucigalpa
f Honduras), autor do Vacabulario de Hondurenismos, obra
aproveitada no grande Diccionario da Real Academia de
•Madrid. 

(Assignados) Pedro de Queiroz, Arthur Monte-
negro, Dr. Guilherme Studart.
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232 REVISTA
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A proposta foi remettida á respectiva commissão para
dar parecer. \

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. Presidente
deu a palavra ao Sr. G. Studart, que eomeçou felicitar!-
do-se por concorrer com seu contingente, embora pe-
queno, para que não passasse desapercebida no Ceará;a
data commemorativa do bicentenário do fallecimento 4e
Antônio Vieira, o grande apóstolo-da.Ibiapaba, apóz oqi^e
procedeu á leitura de um seu trabalho sobre o illustre
jesaita.

Concluída a leitura, o Snr. Presidente encerrou os tra-
balhos, depois de agradecer a presença de diversos cavar
lheiros, que se dignaram assistir á sessão.

Sessão cm 15 de Agosto de 1897

Aos 15 dias de Agosto de 1897 presentes no salão d
Instituto do Ceará os Snrs. Thomaz Pompeu, Guilherme
Studart, Raymundo de Arruda, Waldemiro Cavalcanti, Ali
varo de Alencar, Drummond da Costa, Ed. Salgado, Ed'
Studart, Virgilio de Moraes, Álvaro Mendes, H. Théber-K
ge e Farias Brito, foi aberta a sessão.

Passando-se á ordem dos trabalhos, que se limitavam
a -eleição da nova mesa que tem de servir no presenteanno social, foram recolhidos os votos, verificando-se na
apuração iinal a reeleição de todos os membros da mesa)
cujo mandato findava: Presidente, Dr. Thomaz Pompeu i
1.° V ice-Presidente, Dr. Pedro de Queiroz; 2.° Vice-PreH
sidente, Dr. Virgilio Augusto de Moraes; 1.° Secretario]
Dr. Guilherme Studart; 2.° Secretario, Raymundo de Af4
ruda; Orador, Dr Justiniano de Serpa; Thesoureiro, Thete

V*-tef.

¦ y, ;

"'¦te; 

.

odorico Filho.
Nada mais havendotea tratar-se, o Snr. Tresidente le

vantou a sessão.
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J
DA THESOURARIA DA «ACADEMIA CEARENSE»

DE 15 DE AGOSTO DE 1894 A 31

DE DEZEMBRO DE 1897

RECEITA

(

'AM.

«ócio Thomaz Pompeu—Jóia e mensalidades
de 1894, 1895, 1896 e 1897. . .
Pedro do Queiroz—Jóia e mensaiida-
des de 1894, 1985, 198G e 1897. .
Virgílio de Moraes—Jóia e mensaiida-
des de 1894, 1895, 189G e 1897. .
Guilherme Studart—Jóia e mensaiida-
des de 1894, 1895,1890 e 1897. .
Raymundo de Arruda—Jóia e mensa-.
lidades de 1894, 1895 e 1896 . .
Justiniano de Serpa—Jóia e mensali-
dades de 1894, 1895 e 1896. . .
Álvaro Mendes—Jóia e mensalidades
de 1894, 1895. 1896 e 1897 . . .
Antonio Theodorico Filho—Jóia e men-
saudades de 1894,1895,1896 e 1897
Álvaro de Alencar—Joiã e mensaiida-

«

«

«

«

v_

;A
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} desde 1894, 1895, 1896 e 1897. .
V «¦ Eduardo Studart — Jóia e mensaiida-
1 des de 1894, 1895, 1896 e 1897. .
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Alcântara Bilhar—Jóia e mensalidades
de 1894, 1895, 1896 e 1897. . .
Farias Brito—Jóia e mensalidades de
1894, 1895, 1896 e 1897. .7 .
Antonino Fontenelle—Jóia e mensali -
dades de 1894, 1895,1896 e 1897 .
Eduardo Salgado—Jóia e mensalida-
des de 1894, 1895, 1896 e 18977 .
Waldemiro Cavalcanti—Jóia e mensa-
lidades de 1894, 1895 e 1896. . 7
José Carlos Junior—Jóia e mensalida-
des de 1894 e 1895 .7 7 . .
Franco Rabello—Jóia e mensalidades
de 1894 e 1895 .
José de Barcellos—Jóia e mensalidades
de 1894 e 1895 7 . 7 . 7.
Drummond da Costa—Jóia e mensa-
lidades de 1894 e 1895 . . ¦'••; .
Henrique Theberge—Jóia e mensalida-
des de 1894 e 1* semestre de 1895 .,.
Valdevino Nogueira—Jóia e mensa-
lidades de 1894 e Io semestre de 1895
Rodrigues de Carvalho—Jóia e mensa-
lidades de 1897 ... ...
Antonio Bezerra—Jóia e mensalidades
de 1894, 7 . .7 .. . . .
José Arthur Montenegro—Seu diploma
de sócio correspondente . . . .
Conego Ulysses Penafort—Seu diplo-

ma de sócio correspondente. . .
Assignaturas da «Revista» pelos Srs. Dr.

Pacifico Caracas, Júlio Hollanda, Jonas
Caúla, Alfredo Dutra, Francisco Ignacio de
Queiroz, José Marinho de Góes, Coronel Bal-
thazar de Lima, Coronel João Baptista de Li-
ma, João Sévefiano Ribeiro, Dr. Couto Carta-
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Transporte. •

xo, Dr. Ad. Siqueira, Augusto José Rodri-
gues Ferreira, Dr. Luiz Gonzaga, Leoncio
Macambira, Montesuma Peixoto Leão (17) .

Offerta feita pelo Dr. Th. Pompeu dos seus
honorários como examinador do Liceu . .

Contribuição do «Centro Litterario» para o

pagamento da Companhia do Gaz . . .
Auxilio prestado pelo Governo do Estado

(para 1897) . . * .' . . . . .

130$003

pi-', h-it Total

16$000
" 
15$000

500$000
2438$000

I DESPEZA

;¦¦ -
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Impressão de Estatutos, talões de recibos»
I fccirculares. Does. n.081,2,14,15,16, 22, e 38

Porcentagem aos cobradores. Does. 3, 4 5,
0 6 li • • • • • • ' • •

Ao encarregado do serviço José Ferreira.
Does. n.088, 9, 10, 11, 12 e 13

Ao carpinteiro Antonio Furtado . . .
1 Companhia do Gaz. Does. n.09 17, 18, 19,
^,23,25,31,44,45,49,. . . . . A

A Luiz Collares. Doe. n.° 26. . . .
Ànnuncio no Jornal Ceará. Doe. n. 20 .
Correio para dentro e fora do paiz. Does.

n.08 24, .46 e 47 
Telegrammas. Does. n.08 27 e 35. . .
Ao encarregado do serviço José Henriques

Does. n.09 29, 30, 36, 37, 39, 41, 43 e 48 .
Dinheiro que o cobrador José Ferreira da

Silva deixou de entregar . . . ...
fcPublicação do Io fasciculo da «Revista» do

anno de 1896. Doe. n.° 32 . . . . A.
Idem do 2o fasciculo do anno de 1896. Doe.
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Conta do livreiro Oliveira. Doe. n.° 34.

165$000

25$900

30$00(t
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79$136
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—Discurso lido perante a Academia Cearense na
sessão magna do Io anniversario pelo seu presidenteDr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil. ....

*^iscurso do vice-presidente da Academia Cearense
Dr,^dro de Queiroz

^Discurso do orador official Dr. J. de Serpa . .
fm Cruz na Historia. Pelo Padre Valdevino Nogueira-O manuscripto America de Álvaro Martins. Parecer

n. 3, relator Dr. Pedro de Queiroz . . . . . . .—O livro Pfismas de J. Rodrigues de Carvalho. Pare-
cer n. 4, relator Dr. Pedro de Queiroz.. . , . . .—Discurso de apresentação do acadêmico Sr. J. Rodri-
g»cc <*c carvalho

—Discurso do orador official Padre Valdevino Noguei-ra por oceasião dá recepção do acadêmico J. Rodriguesde Carvalho.
—A propósito do bi-centenario da morte de Antônio

Vieira. Discurso de J. Rodrigues de Carvalho. .—O Jesuita Antônio Vieira. Pelo Dr. Guilherme Stu-dart
—Os effeitos benéficos das medidas hygienicas e espe-cialraente dos esgotos. Pelo Dr. Th. Pompeu. .

^—Homens do Ceará. Dr. Guilherme Studart. PeloDr. R. Farias Brito
A -O Marquez de Tamandará. Por J. Arthur Monte-
?negr°;< —Flora e Fauna Cearenses. PeloEngen.» H. Theberge
\tt —A canalisaçáo do rio S. Francisco ao Ceará. Ummedito de Marcos Antônio de Macedo—Catalogo dos jornaes de pequeno e grando formato

publicados era Ceará. Pelo Dr. Guilherme Studart
& 

~Bibliographia - A«v licções de geographia gerai dôDr. Th. Pompeu (G. S$dart).—Datas e Factos para ahistoria do Ceará (P.dé: Queiroz).-A idéia republicanano Brazil. Prioridade de Pernambuco. Pelo Maior JosóDomingues Codeceira. (G. Studart). . ...
): — Açtas da Academia Cearense ....!.
6 7r Balanço da thesouraria da Academia Cearenseide 15 de Agosto de 1894 a 31 de Dezembro de 1897.
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