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PERIÓDICO SCIENTIFICO E LITTEEAEIO _^ ''-

Cultivei- son esprit, clierclier á connaitre Iaven te, est un clevoir pour tons les hommes
Scribendi nullus finis.

. . .

A' nós, humildes redactores do Futuro, compete exnliear n'^n armo-cimento no mundo pomposo das lettras, na va^t *fe$®ggNa maior intimidade em que temos vivido, tratando meramentedos nossos estudos, n'uma dessas enlevações do espirito aliaTnrSs

llliíSiS?-- 
esperanças do futuro, tivemos a justa aspiração de

oh£™S 
™ia Part6' amda^ue P^uena, dos nossos labores áoDia grandiosa da imprensa.

titr,a«Qnlnã0~n°SvaCOhnem P°r iss,° os 4ue> desconhecendo as legi-timas aspirações d'aquelles que se dedicam ás lettras os sentimentos
tt Setní^1146 ílCtrm-n° eSpÍrÍt0dil -«ie^onsidSmS
cos as ST! PP^ÜCla 

°S seus 
1mais 110^-es e gigantescos esfor-ços, as suas tentativas que mais a nobilitam.

A mocidade foi sempre sequiosa de lu, e amante da Sciencia.
seniníoyf P ? ^"f daS U0SSas libe^es, tem ella achado-
sacão p rio Z gUaida d° t0C°S °S acoiltecimentos em busca da civili-saçao e do progresso, sem estacar ante as dificuldades que se antolham
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deante de si, como que procurando leval-a de vencida, embargando-lhe o
passo, matando-lhe no espirito a sede da idéa — dessa idéa creadora e
progressiva, no peito a forca, ou antes a pujança de todos os sentimentos.

Não é muito, portanto, que nós, se bem que fracos combatentes
do erro, soldados da verdade, fazendo parte da pleiade brilhante de
moços que porfiam no presente e sonham com o futuro, procuremosreunir os nossos diminutos esforços aquelles que tendem para a obra
iminorredoura da verdade, e levemos a nossa pequena offerenda paraser também depositada no altar do templo portentoso da Sciencia.

Nao é muito que para chagarmos a isso, mesmo em nosso proveito,recorramos á Imprensa—a mãe da Liberdade, que, na linguagem de um
moderno escriptor, é a—-mestra de exemplos ; a imprensa —-a grande sa-
cerdotisa, que« engrandece e glorifica o trabalho, que abraça todas as
eras, queprendetodasasedad.es. »

Pois que, se hoje lamentamos (ao menos em nossa Faculdade) essa
espécie de torpor, esse espirito de indifferença, esse marasmo intellec-
tual, esse lethargo profundo em que temos vivido de algum tempo paracá, é porque, infelizmente, por uma conseqüência própria de nossa na-
tureza, temos de ceder á força de certas circumstancias accidentaes de
modo, de tempo e até de lugar, que têm muitas vezes directa influencia
sobre nós, que quasi sempre nos levam a uma realidade incrédula, a
um scepticismo praguento.

Mas não porque não exista no coração da mocidade o germen do
sentimento que se denomina —-amor á sciencia, não tenha lugar em sua
alma ó borbulhar do gênio.

Além de que, é falso que o progresso seja desmentido pela natu-
reza e pela historia.

A natureza demonstra a cada momento a necessidade dessa lei
providencial dá humanidade, a historia nos prova o crescente adianta-
mento dos povos.

O Futuro é o titulo que nos pareceu mais consentaneo com a Índole
do nosso periódico.

Sendo elle, como vemos, a preoccupação constante de todo o espi-rito que pensa, que se alimenta com o ideal, especialmente da mocidade,
que tende a aperfeiçoar-se, de nós, moços, que não poderíamos toleraros rudes trabalhos do presente sem as risonhas esperanças do futuro,achamos que melhor denominação não poderia ter o fructo cie nossosesforços, de nossas lueubraeões e primeiras investigações scientificas.
Elle, que não vem a ser .outra cousa mais do que o resultado de urnaidea creadora, que, na expressão de Castellar, não e senão --o sopro quevwifiea, que toma grandes os homens e os povos. Myx

Que nos deixem, portanto, chegarão fim de nossas aspirações, sem
passarmos pelo dissabor de ser individualmente criticados, os pseudosAnstarehos, os cnticos-sciolos, que sem o minimo escrúpulo de offen-derem, que sem terem em vista a critica sensata, quizerem atirar-nos o 'iãr
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odioso d'aquella injusta e mordaz, procurando desse modo aniquilar osnoss<$* estímulos. A critica justa e razoável do mestre, cie muito boavontade a aceitamos; porque, segundo ella,procuraremos corrigir os nos-sos defeitos; apesar de hoje passar como certo . que ordinariamenteos mestres não fazem critica e os críticos nao são mestres. »
Somos os primeiros a confessar, que difficil e penosa é a tarefa& que tomámos sobre os hombros, que, novéis, como somos, na arte deescrever para o publico, não temos, liem poderíamos ter os conhecimeil-tos precisos para bem expandir as nossas idéas.
Mas, das trevas da ignorância, após grandes esforços intellectuaes,

é que se chega ao Templo magestoso da Sciencia, qué é -- a luz. -'
E se hoje não sabemos ainda arremessar vibrante o gladio que des-tróe o despotismo, que acurva e subjuga os' povos, se somos ainda des-conhecidos no glorioso certamen da imprensa, se na mais insupportavel

obscuridade vivemos privados desse poderoso elemento de vida, ama-nha não o seremos, e de cada golpe que atirarmos sobre o hórrido phan-tasma da indiíferença que nos esmaga, conseguiremos ao menos escala-vral-o, se por ventura não nos for possivei fazel-o de uma vez desappa-recer d'entre nós.
E' então quando o Futuro se irradiam por entre as trevas de umanova hecatombe, não será mais para nós como a estrella ainda occultaem horisonte nublado, e far-se-ha a verdade d'aquellas- palavras deHugo. » Por traz da nuvem que nos dá sombra ha a estrella que nosdá luz. »

*
r E' quando muitos se convencerão da virtude dessa sublime impaci-encia da mocidade—esse novos Ahasverus, sobre a qual Luthero teve occa-sião de dizer: « Tudo pela mocidade, porque está nesses renovos das

gerações passadas o segredo e a alma do progresso, que é o destino
providencial da humanidade. » Assim explicados os moveis tfúe nos in-duziram a escrever o nosso periódico, e bem assim o seu titulo, termi-naremos dizendo, que será elle exclusivamente consagrado á sciencia eá litteratura, e que na apreciação dos principios scientificos, jamaischegaremos a pôr em pratica o processo de suas applicaçoes. Mesmo
porque esse não é o nosso fim; mas o de conhecel-os em sua generali-dade e abstractamente, para mais'tarde servirem-nos de poderoso au-."¦xiliar nas constantes vicissitudes da vida e variadas relações sociaes.

. '•- t !
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Quando pairamos o olhar sobre a terra, vemos a sociedade como
que abalada em seus fundamentos.

Um tremor convulsivo apoderou-se dos povos, e parece que uma
vertigem arrasta as nações para um abysmo.

No entanto a humanidade caminha, pois ella não pode parar um
sò instantante na senda maravilhosa do progresso.

Ao sahir das mãos de seu Eterno Creador, ouvio o homem duas
palavras mágicas, que gravadas em seu coração, tem servido como de
divisa para a humanidade: Homem, disse o Verbo Divino, se livre e
aperfeiçoa-te. E desde esse instante o homem não tem cessado de ca-
minhar apoz a perfeição.

Nada tem escapado á investigação de sua intelligencia quasi infi-
nita. E quando julga ter achado a ultima palavra da sciencia, e crê ter
tocado á meta da perfeição, vê estender-se ante si o immenso véo dos
mysterios, e ouve u$ia voz interior, a voz de seu Deus, exclamar-lhe:
avante, homem, aperfeiçoa-te.

É o homem, real Ahasverus da lenda, caminha sempre a poz a
perfectibilidade.

Quando, com espirito calmo e desprevenido, contemplamos os pro-
gressos operados em nosso século, quando vemos o homem, átomo im-
perceptível no meio da creação, dominando pela sua intelligencia os
«céos, a terra e os mares, pasmos, ante tantas maravilhas, não sabemos

-, o que mais admirar; se o-ingente esforço do homem, se a liberalidade
do Eterno, dando-lhe o mais precioso de seus dons-—a razão.

— No entanto, no meio de tanta grandeza, orgulhosos de seu po-
der, os povos sentem um mal estar indisivel; a sociedade como que ba-
quea em seus fundamentos e tende para a dissolução.

Qual a causa? O que arrasta as nações no meio de suas grandezas

"* 
/' ' ,7 A .'

fi . 

'¦'¦'/.

-: , - /~ « . - - ,y

fi ' V fififi ¦ F ¦.-'; ¦
A * ¦ -

it fi'.. ¦'/¦ ~ - ' 7"~fi-



'fr

/

wKS

materiaes para a revolução, para a anarchia, para a dissolução e para a
morte?

E* que o progresso material não pode por si só fazer a felicidade
dos povos, é que a perfeição não se acha só na posse dos bens materiaes.
E emquanto a humanidade, a passos agigantados, caminha para a sua
perfeição material, mal arrasta-se na sencla do progresso moral.

Todos os princípios moraes acham-se, pelo menos, esquecidos, se
não são completamente desconhecidos pelos povos.

Uma das causas principaes, no nosso humilde entender, do mal
estar que notamos na sociedade, é o esquecimento quasi completo do
principio de obediência á autoridade. %

Sem autoridade, é impossível a existência da sociedade. E' ella a
chave do grande mecanismo social; elimiiíae a autoridade, e todo este
bello edifício, todo este conjuncto de perfeições que chamamos sociedade,
desapparecerá em um momento.

Assim como é impossível, segundo confessava Plutarcho, encontrar
um só povo sem religião, da mesma sorte é impossível estabelecer uma
sociedade sem um laço commum que una os associados, que forme de
todos um só corpo, e esse laço e a autoridade.

Um illustre escriptor fallanclo da autoridade, disse muito bem: a
autoridade é um principio.

A idéa da autoridade acha-se inoculada no coração do menino.
Desde o desabrochar da vida, elle sente em si um não sei que sen-

timento intimo, que o leva a respeitar a autoridade de seus pães, depois
a de seus mestres e de seus outros superiores, ao passo que a educação
vai aperfeiçoando e desenvolvendo esta idéa,

Muitas vezes, porém, as paixões fazem calar o sentimento do res-
peito devido á autoridade. Lavra então entre os povos esse espirito de
liberdade e independência mal entendido, fumentado por homens que,
ao passo que se apregoamos amantes do bem dos povos, não fazem
senão retardar a humanidade no caminho de sua perfectibilidade.

O respeito, a obediência á autoridade é o primeiro elemento do pro-
gresso cias nações.

Quão errados andam aquelles que procuram assentar o bem dos
povos nessa falsa liberdade e independência, nessa liberdade sem limi-
tes, que desconhece todo e qualquer laço de subjeição á um principio
de ordem, sem o qual é impossível todo progresso?!

Se queremos pois o bem dos povos, se realmente somos amantes
do progresso das nações, se desejamos ver a humanidade attingir ao
mais alto ponto de sua perfectibilidade, procuremos inocular no coração
do povo, e principalmente no coração da mocidade, essa pleiade gigan-
te do futuro, o respeito, a obediência a autoridade; não essa obedien-
cia cega e irracional que degrada, mas essa obediência racional que en-
grandece e nobilita. I
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O que é, porém, a autoridade? D'onde tira ella a sua força,.qual a
sua origem? Eis o que inquiriremos em nosso próximo artigo. -

Eecife, Maio 1878. —-João Hosannah. ** 
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DIREITO NATURAL .

€ Osojficios moraes para com Deus comprelíendem-se na esphera do Direito
Natural? »

w Se os officios moraes para com Deus não se traduzem senão nosdevéres que prendem o homem ao seu Creador, se estes não são mais
do que o reconhecimento, obediência e. adoração que lhe devemos, é cia-ro que não devem ser elles comprehendidos no direito e sim iia moral,não só porque consideramos estas duas sciencias distinctas, como tam-bem porque achamos, que só á moral devem exclusivamente pertencertaes deveres, desde que ella tem por objecto determinar a lei da vontade, ou a regra das acções humanas.

A moral, tendo sido definida « a sciencia dos costumes, do bem, dohonesto e do dever,» comprehende em sua* definição regras obrigatóriasa que nossa vontade tem de obedecer, e d'onde nascem" todos os* nossosdeveres.
. Só pôde ser, portanto, a nossa vontade responsável por sua faltade obediência perante a nossa consciência e perante Deus, porque, comosabemos, é a consciência o seu único tribunal neste mundo, e Deus, nooufro, o seu único juiz, que tem de julgar em ultima instância de todasas nossas acções. -

7?7 Não ha duvida que o homem, tendo em -vista súã natureza e seuslins, refiectmdo sobre si mesmo, e procurando conhecer a causa pri-meira de tudo o que vê eo que sente, ha de forçosamente reconhecer aexistentíiade um Ente infinitamente superior, queo creou e tudo dirigee que,_por isso mesmo, se torna credor de sua veneração e acatamento!c impoe-lhe o dever de amal-o e de obedecel-o em tudo.¦m Dever, á cuja pratica não pôde o homem eximir-se sem crime masunicamente perante Deus e sua consciência, que necessariamente ha deezprobrar-lhe todas as suas faltas, todos os seus crimes, como de ordi-nano acontece aquelle que abandona o bulicio do mundo, as inquieta-
çoes.da cidade, o ruido das gentes, ou antes a carreira criminosa que
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seguia, para entregar-se ao silencio das solidões, ou cios desertos, e alli
devidamente meditar sobre o que fez. ?

Não podem, por tanto, taes officios ser comprehendidos na esphera
do direito natural. '

A pôr em pratica qualquer dos deveres para com Deus não pode o
homem por modo legitimo ser juridicamente obrigado, a menos que nãò
se lhe queira impor mais uma restricção em sua liberdade, desconhecer
ao mesmo tempo este direito sagrado qüe lhe assiste, a menos, emfim, **
que não se queira tirar o mérito, ou antes o prestigio da pratica de
taes deveres, que deve realmente consistir na vontade livre, ou na es-
pontaneidade com que deve elle exercel-os. "

Além disso, estivesse o homem sujeito a ser juridicamente obriga-
do a satisfazer aquelles officios, e seria mister a possibilidade da coacção
material para garantir a effectividade desse direito, éni caso de recusa,/
o que é absurdo.

Nesse caso-teríamos, que semelhante direito havia de suppor a
existência cie um sujeito, que naturalmente devia ser Deus, (o que é
ainda absurdo) oiyüguem que, na terra, fizesse as suas vezes.
. E, como sabemos, quem pode represental-o é o seü vigário, o che-.

4e da Religião, e este, de modo nenhum deve procurar extorquir actos,
que se acham totalmente dependentes de nossa vontade, e que por isso
mesmo devem ser praticados mui livremente. ;>: :

Tanto mais quanto, em favor desta nossa asserção vem as judi-
ciosas palavras proferidas por S. Paulo: « Nihil tam voluntariiwi qiiam
reliqio. »
•/ .' *to, :.

O mesmo Chefe da Egreja não podia, pois, forçar-nos ao cum-
primento desses deveres, mesmo em beneficio cias doutrinas que sus- xa
tenta.
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Considerada esta questão de modo diverso, ou sob outro ponto de
vista, vê-se que existe, com effeito, um direito natural, que tem o ho-
mem depor-em pratica os deveres que o prendem ao seu Creador.

Direito que resulta de sua natureza dò ser racional e livre, mas
um direito como outro qualquer natural que elle tenha de praticar, por
exemplo, acções justas ou boas, de fazer o bem, todas asvezes que
estas acções nào tragam comsigo alguma offensa aos direitos dé outrem.

Ninguém, por certo, poderá impedir-nos, de adorar e reverenciar
a Deus, de dirigirmos-lhe as nossas preces, sempre que istoapprou-;
ver-nos e tivermos respeitado os direitos de outrem.

Do mesmo modo que não podemos ser coagidos ou obrigados á
pratica de taes officios no momento em que, por qualquer circumstan-
cia, elles não nos con venham, porque, como vimos, o homem é por
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sua natureza livre, e foi o próprio Deus quem lhe concedeu o poder
de livremente dirigir-se em suas acções.

E' esta, por tanto, uma questão de religião ou de moral, antes que
de direito; questão, que mesmo considerada no terreno religioso, não
tem, nem pode ter um caracter obrigatório, desde que ella acha-se iam-
bem dependente de nossa-razão e de nossa consciência, e, como alguém
disse: « Non est religionis cogere religionem. »

Dissemos que não pertenciam taes officios ao direito natural, e pro-
varemos porque. A moral, particularmente considerada, é, como sa-
bemos, susceptivel do uma subdivisão. Assim é que temos a moral in-
dividual, ou aquella que prescreve os nossos próprios deveres, a moral
social, ou a que nos impõe deveres para com os nossos semelhantes, e
moral religiosa, a que trata dos nossos deveres para com Deus.

Fallaremos, pois, da moral religiosa, uma vez que, segundo pensa-
mos, é na sua esphera que devem ser comprehendidos os officios moraes
para com Deus.

Primeiramente, se considerarmos todos os nossos deveres sob o
ponto de vista o mais transcendente em que nos poss| levar a theodicea,
veremos que tem elles Deus por principio e por objecto, porque se tem
reconhecido que Deus é o bem absoluto e a razão suprema.

Assim, a idéa do bem, base da moral, sendo, como é, immediata-
mente revelada pela consciência, acha.se idefttificada com Deus.

Obedecera lei do dever é obedecera vontade divina. Mas o
que é essa lei senão uma lei moral? Acaso influirá ella de outra ma-
neira em nós, que não seja relativa aos actos mais Íntimos de nossa
razão e de nossa consciência?

Se bem que ella se manifeste immediatamente nesta com todos os
caracteres que a constituem, procuremos, todavia, conhecer a sua ori-
gem, o seu principio, donde lhe vêm a autoridade soberana de que
é revestida.

Como todas as verdades immutaveis e necessárias, que servem de
phanal á nossa intelligencia e vontade, esta lei, expressão da ordem,
não pode ser, segundo Bossuet, se nas Deus ou alguma cousa de Deus.

Ella confunde-se, por assim dizer, com sua razão e sua eterna
vontade.

Assim, o homem, conformando com ella os seus actos, obedece a
vontade do Soberano Ser que o tem creado, e que o creando livre, im-
poz-lhe o dever de a observar livremente.

A consciência então nos apparece como uma revelação constante
' e universal dessa lei divina. (1) Sua voz é a mesma voz de Deus que

se faz ouvir no intimo d'alma. Seus preceitos são seus decretos, e as
:*;y.

. (1) Benard, Precis de Philosophie.
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decisões desse tribunal interior são sem duvida ratificadas por um juizsuperior e.incorruptível. (1)
;r Quem esquece essa lei, diz um distincto philosopho, desobedece á' ay^. a»" *. J. fDeus, e incorre nas penas severas de sua justiça; quem a observa,

torna-se.agradável á Elle, merece por isso mesmo o seu amor e deve
compartilhar de sua felicidade. ^ ;' ^

Ora, deante destas verdades, vê-se que temos resolvidas as duvidas
suscitadas a respeito da questão de que nos occupamos. r L

Que, das palavras do illustre philosopho se pode concluir, que pelafalta de observância dos officios moraes para com Deus, o homem não é
responsável senão perante a Justiça Divina. *

Que seria até anti-racional considerar-se taes deveres como de-
pendentes do direito natural, quando a esphera desse direito é muito
mais limitada ou restricta que a da moral, quando, finalmente, já vimos,
que todo o direito deve ter como garantia de sua effectividade a possi-bilidade da coacção material, em caso de recusa, garantia que não pode-ria achar aquelle que por ventura representasse o papel de sujeito desse
direito, e como tal quizesse forçar alguém ao cumprimento desses de-
veres. ... ix i .-

E se o homem só pode ser responsável pela falta que commette,
esquecendo; semelhantes deveres, perante a Justiça Divina, se outro
poder ellenao conhece íjue o submetta á sua observância além daquelles
que já referimos, é claro que não elevem os mesmos achar-se compre-
hendidos no direito natural, porque, não tendo esse direito como ga-rantias sólidas de sua effectividade os simples conceitos de razão e os
clictames da consciência: de cada um, precisa de um meio seguro de exe-
cução ou de applicação pratica. O que vai, com efíéito, de encontro
aos preceitos da moral, desde que, como nos diz o Sr. Conselheiro Sil-
yeira de Souza, a moral coagida, ou a virtude imposta pela força sao
idéas que se contradizem e se destroem.

E' inaceitável, por tanto, a opinião dos que negam a distinecão des-
tas duas sciencias, e, como conseqüência de sua identidade, admittem
que os officios moraes para com Deus estejam dependentes da philoso-
phia do direito. -

à

Recife, 1878. a

Oliveira Santos,

(1) Benard, Precis de Philosophie.

¦ -áa 
fa

'

¦ 
.

,

. ..'¦ 

'' 

¦

.fa-

- -**" '

H»«»¦*¦¦«»¦«asa||<l>laB».aa*.à.ki



<?t ¦ ''M

.1

i-.i.- . '.

- _i» ,V? "'¦ . -- *>,.•• ,-,,'íY ¦.,^í^wip"'^*

DIREITO PUBLICO

Origem da Sociedade 0MtM0^0jMÍf^

« Vie sociale ! c'cst pour 1'homme,
un pénchant imperieux de lanature. »

Aristote, Politic. L. I cap. 2. :

« L'homme se doit á Ia vie sociale,
hors 1'aquelle il n'y a pour lui qu'abru

tissement et misère. \ -
JRossi, Cours de Econ. polit. t. 2-, p. 282.
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E' dever natural do homem viver em sociedade, afim de satisfazer
as necessidades próprias de sua natureza. .

Ne«ar ser o homem um ente sociavel, é negar sem duvida os nu-
merosos° exemplos .que a experiência nos apresenta a todos os momen-
tos, as bellas passagens da historia, não só profana como sagrada e

bem assim' as palavras do creador ao primeiro homem: Crescei, multi-

plicae epovoae a terra. .
Ninguém contestará quo as condicções de contingência do homem

o collocam em tal dependência do auxilio commum, que se este lhe
faltar, o cumprimento de seus deveres tornai-se-ha indeciso ou nullo.

Os variados accidentes da vida, fazendo surgir a todos os momen-
tos obstáculos e males, tirão as mais das vezes toda a resistência do
homem, collocando-o em condicções taes em que o abandono de seus
semelhantes trardhe-hia necessariamente a morte. l

Isto, porque do concurso de todos, sob um regimem em perfeita
commimhão, "depende o respeito aos direitos de cada um, e aos deveres

que lhes suo correlativos. . i!i
Diversas eselioias foram creadas couro o fim de explicar a origem

da sociedade, fundadas na revelando divina, instineto, convenção e razão,
sendo esta ao nosso ver a mais preferível, por contar em si os pnnei-
pios fundamentaes das escholas Theologica, Histórica e Liberal.

A primeira teve fies interpetres em de Maistre, Adam Muller; a
segunda em Hiüjo» è Savigny. ir

\ Quanto a terceira, temos a dizer que não foi como se apregoa J.J.
de Busseau o seu fundador; elle não fez mais do que, como bem nos diz
Serrv^nv vuWrisal-a pela autoridade de seu nome e brilho de seu ta-

»/ £_* 9'' • ^-^ - ." •*. ."Y ¦¦.', ,.Y..

lento. * . ,
Cicero nos diz: Populns autem non omnis honnnum quoquomodo con-

areqalus sed cretus: maltUududs júris consensn et lUilitatis comunione so-
ddatits. (1)

Cicero, de Republ, I, 25. *' '
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A sociedade, portanto é a reunião dos indivíduos e das famílias
debaixo de um mesmo governo e subjeita ás regras e leis por elle
estabelecidas em bem de todos os interesses; d'onde vemos que Aris-
toteles teve razão em dizer: .

O homem, aperfeiçoado pela sociedade é o melhor dos animaes ; sem jus-
tiqae sem leis é o mais terrível. (2) ^0

Importando, pois, a sociedade um bem para 0 homem, que e na
linguagem de Santo Agostinho « o ser mais sociavel por sita natureza, eo
mais insaciável pela corrupção, »» que conhecendo pelo orgao da razão,
impeli! sua vontade a abraçal-o, por ser isto conforme a sua natureza,

parece claro que a vontade humana è o fundamento da sociedade.
Ahistoriaeatradiccãodos povos nos attestam que, nos diversos

periodos da formação dá sociedade, as tendências naturaes do homem
levaram-no a crear grupos, mais ou menos compactos, concorrendo a

vontade, influenciada pela razão, na amplitude e desenvolvimento des-

tas nações, que constituem mais tarde associações, tormando o que hoje
chamamos estado. ,

'.
¦\

- ' -, V-

(Continua.)

Recife, 15 de Maio de 1878.
Betxto Portella.

¦..... --.. %?*, ; ¦ 
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(§) Aristóteles, Politic. L. I cap. 2
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A Imprensa e a Mulher

Na vasta arena franqueada aos luctadores da idéa, aos batalhado-
res da sciencia, é o jornalismo que occupa o lugar de honra, que com

mais heroismo atirasse ao campo da peleja e com mais garbo desenrola
o seu glorioso estandarte. . - ¦

O jornalismo é a idéa que eorre como o raio, que voa como o con-

dor, que se centuplica como a luz do sol. E' o pensamento metamor-

phoseado em aurora, derramando clarões no vai, no monte e no antro ;
no solar do rico e na choca do proletário. „ j

A imprensa----essa photographia que reproduz aos olhos das gera-
cões presentes o quadro do pretérito e ao mesmo tempo mágica estrella,

que allumia a senda que conduz aos vastos honsontes do futuro, a im-

prensa essa Judith heróica, que tèem derribado thronos e espancado
com seu Iabaro de luz todas as tyrannias possives; a imprensa, final-

mente, é o Jordão em que todo aquelle que sente borbulhar no peito
"~'4_ "'-. '¦" " ft
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o amor a^causa santa da humanidade, deve mergulhar a fronte porque
a.quella àgoa lustrai recommendaás bênçãos das gerações hocliernas e
vindouras. |$^&^ V: ' - . rxí ;C;-
:: A mocidade,;.—- essa louca sublime, sonhadora impaciente de sa-
croâàntas theorias,atira-se anciosa para as officinas de Guttémberg"; tra-

sbalha, estuda, faz, gemer os prelos e erguendo a fronte ampla com er-
gülho e coragem, arremeça pródiga sobre o occeano das multidões essa
poeira divina e luminosa chamada — Jornal.

Então as idéas, como as arêàs do deserto, impellidas pelas^raivas
do tufaq, ao sopro dos lábios inspirados da mocidade, levadas pelo fio
-electrico do pensamento -—o jornal, identificam-se, infiltrain-se no es-
pirito das multidões, dispertam-lhes a consciência, acordam lhes a razão,
e o povo salvo do abysmo, como Moysès das ondas, ajoelha-se crente
ante a imagem augusta da liberdade, que é a imagem de Deos, em
quanto que as sombras tremulas e espavoridas se aífugentam ás luzes
da nova alvorada. '

O livro --T esse moderno conquistador, é ás"vezes como seixo arre-
meçado ao rio e que apenas produz uns círculos, que vêm morrer nas
margens, ficando depois lisa, como um espelho á superfície das agoas;
o filho da indigencia somente o conhece por vel-o natravez das ¦ vitrinas
dos livreiros como uma planta exótica exposta a curiosidade dos tran-
seuntes. Wx ' - ..-"--, :'"¦

O jornalismo, porém,-como «sacerdote christao, desce ás cama-
das inferiores da sociedade é lá deixa o-seii contingente de luz ; a sua
claridade illümina o'espirito de todos. .

Como todos as creações do homem por mais puras que sejam, o
jornalismo, profanado por falsos apóstolos, se prostitue e degrada e env
pellido pelos ventos das paixões perde o seu critério, deminue o seu
valor moral. _:^ ' •* -ry ¦ 7 . . /

Para que elle se mantenha na altura que lhe compete, faz-se mister
que a mocidade que estuda e pensa seja-lhe o anjo da guarda, como a
seraphim que velava a porta do Paraizo.

Ha para os indivíduos como para as nações épocas de descreci-
inento e progresso, estados de florescência e abatimento moral. O pulso
do corpo social ás vezes bate agitado pela febre das revoluções, dos ca-
taclismas e as sombras da depravação dos costumes se apossam das
sociedades como as moléstias do organismo humano. A imprensa jorr
nalistica nesses momentos de confusão, quando não é o medico que va-
lentemente procura debelar os-males, que ameaçam os povos, é o his-
torjador que fielmente narra os acontecimentos, historiador insuspeito
porque escreve a historia no próprio campo dos factos, quando o tempo*
ainda não tem lançado sobre a memória dos povos o véo do esqueci-

emento. */% -fas^í :s -faVs-afafa ;>;¦; *> i$-> ;"';^
Nos tempos hodiernos, em que o coração do progresso como que

palpita em todas as cousas, em que o mundo é um vasto amphitheatro,*
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onde cada gladiador, em vez de um instrumento de morte, conduz uma
pedra para reerguer o edifício suberbo do futuro, em que os homens
sonham coma liberdade, as sciencias se desenvolvem e as artes se aper*
feiçoam, senteriamos remorso se não defendêssemos por meio da im-
prensa a mulher-—esta crysalida do futuro, se não erguêssemos bem
alto um brado pela sua emancipação, porque no dia em que ella com-
préhender* que não é a escrava dos vis instinctos do homem e que uma
missão sublime lhe foi confiada pela natureza, neste dia a humanidade
se abrigará á sombra benéfica da arvore santa da felicidade.

(Continua.)
Joaquim H. de Siqueira Cavalcanti.
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, -./:, SAUDADES

- .
A minha mãi

O bem-te-vi, pousado n'angazeira,
Geme seu canto de ternuras cheio...
Assim geme minh'alma de saudade,
Sentindo a falta do materno seio.
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A inambú suspira solitária
Em meio a mata umbrosa e inspiradora..
Minh'alma assim n'ausencia só suspira,
O' mãi, por tua benção protectora.

A juruty no laranjal soluça
A nenia da saudade qüe entristece...
Minh'alma assim soluça, ó mãi querida,
E por ti ao Senhor ergue uma prece.

A jaçanam occtilta-se na várzea...
Da terra o sol no occaso se despede..;
O' mãi, nas azas do crepusc'lo envia *
Benções ao filho que saudoso as pede!

Fernandes Bello.
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O RETRATO DE MIRA'

«-Sabes se um doin nao foi da natureza:m
No alheio coração gravar lembranças ? »

<; Lord Byròn.
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^Í|^ÍtÍi consentes, Mira,
CNo livro d'almá descrevo
0 teu retrato gentil;
Embora hão seja elle
Pescripto, como merece,
Por uma penna subtil.

¦}\r

Teus cabellos andaluzes,
Sobre teus hombros cabidos,
Realçam tua belleza,
Encantam mais, retrahidos. §£

Teus olhos são scintillantes,
Formosos...^ tão seductorès,
Como as estrellas do céo
Em noite Calmos fulgores.

Tu abocca é diva... mimosa...
Meiga... breve... graciosa...
Como d'abril nus manhãs
Se Mostra o botão de rosa.

Teus lábios fulgem corados...
Macios.... puros... risonhos...
Como d'Archanjo os primores
A deslumbrar-nos em sonhos.
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Tens a voz doce e suave...
Toda descante... harmonias!
-—• Santo balsamo da noite,
Vem curar-me as agonias.

* 
*¦ ¦ ....

Recife, Fevereiro de 1878.
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Qüe cantos puros... sentidos
Não são os teus amorosos!
Me accordam n'alma saudades
Dos tempos meus mais ditosos.

Teu eollo seduz... encanta !..v
Lindo assim... alvo... excitante...
Quizera sempre miral-ò
Em doce arfar incessante!
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Tua cintura é de fada;
Mais elegante não ha !
Tão divina... tão louça...
Só a da pura Eloá.
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Tens os pés çircassianos,
Como os de Heresta divinos,
Pisando do valle as flores, ~

Calçados em zebellinos.

Teu corpo assim retratado,
Desperta amor, faz sonhar!
Sonhos, que geram desejos
De eternamente te amar!

Ah! Mira! se tu soubesses...
São tantos os meus anhelos,
Tão pura a minha affeição,
Que hoje, mais do que nunca,
Tenho-te n'alma ò" retrato,
E teu ser no coração.
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Pedimos desde já ao leitor que não leia a chronica, salvo se quizer
perder üma boa parte do seu precioso tempo.

- Isto de chronica hoje é mania.
Não há jornal ou periódico, por maior ou menor que seja, que nao

traga a sua. . . '
Assim, entenderam os Srs. Kedactores do Futuro, que o seu pe-

riodiço também devia tel-a, e que nós deviamos ser o chromsta, quer qui-
zessemos, quer não. . §§x&Ê

Nunca demos para a cousa. Não temos mesmo geito para isto. .
Mas como não ha remédio, resignamo-nos ao decreto dos homens, e

passamos a narrar ao leitor os principaes factos destes ultiinos tempos.
yy~~:. * .

Parece que este anno a mocidade acadêmica pretende arrancar-nos
do marasmo e insipidez em que vivíamos.

Tem sido assás longo o nosso lethargo.
No espaço de dousftannos, seguramente, não publicou-se uma so

folha acadêmica. Parecia que a mocidade vivia alheia ás suas tradições.
Atrophiava-lhe uma descrença estéril. Dir-se-hia que ella havia rene-

gado o seu glorioso passado.
As sociedades acadêmicas nasciam e morriam no mesmo dia. ,
Ninguém ousava mesmo ser õ iniciador de uma idéa no seio aessa

corporação, digna por muitos titulos de ser a primeira a acompanhar
a marcha gloriosa dos grandes commettimen tos do século.

...

Hoje, porém, ella ergue-se mais cheia de vida e animação, e pro.
testa contra esse abatimento moral que nos ia aniquilando, y \

O terceiro anno foi o primeiro a soltar o brado á seus collegas, pu-
blicando no dia . de Maio uma revista de 16 paginas com o modesto
titulo de Ensaio Jurídico e Litterario, sob a redaccão dos Srs. Tarqui-
nio de Souza Filho, Pedro de Queiroz, A. Augusto de Vasconcellos,
¦Virgílio Brigido, J. Augusto de Souza e Gil Amora.

v Os seus artigos teem agradado, não só pela doutrina que encerram,
^omopelo estylo, que é sempre claro e robusto. ^

De moços que já têem firmada a reputação entre seus collegas nao
era de esperar outra cousa.

Parabéns aos redactor e%do Ensaio.
; 
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No mundo artístico, a Sr? Ella Zuila, depois de uma grave enfer-
ínidade, continua a conquistar louros para a sua coroa de funambula.

Trabalhos .'dificílimos, como os que a distincta artista executa, não
podem deixar de captar a admiração publica, que mais de uma vez lhe
tem servido de incentivo para caminhar com passo firme para a glo-
ria, que é a aspiração do artista. : -yyyyyy-y:' _x: - .

Continue a distincta funambula a dar-nos momentos de enthusias-
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mo e de admiração, e poderá contar com a nossa humilde ovaçãò de
chronista.
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O que, porém, mais prende a attenção do bello sexo é essa mag-
nifica e útil invenção que se chama telephone. Estão anciosas as moças
pela sua vulgarisação. Pedem instantemente a liberdade telephonica.

Depois que esse útil insti^meíito for vulgarisado, ninguém mais
precisará de terceiros para tratar de seus negócios. Não terão mais
lugar as scenas de Romeo e Julieta, e áquelles quadros tão bellos, ma-
gistralmente descriptos por Shakespeare, serão considerados anachro-
nicos.

Pelo que se deve inserir na chronica um voto de louvor ao inventor
do dito .instrumento.
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Mas como o telephone não pode alcançar uma grande distancia,
a empreza da Gazeta de Noticias entendeu mandar um dos seus redac-
tores ao Ceará, afim de estudar os costumes daquelle povo, e escrever
um romance das desgraças desses nossos infelizes irmãos.

Que o illustre litterato seja bem succedido em sua missão, é o
que de coração lhe desejamos.
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• .."Leitor, 
já que tiveste a pachorra de nos acompanhar até aqui,

acceita as nossas despedidas, dá-nos um apertado abraço, e até cury.
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Acceitamos com prazer e nos confessaremos agradecidos aos nos-
sos collegas que, compenetrados da necessidade da existência de nosso
periódico e do penoso encargo que temos, quizerem auxiliar-nos com a
sua collaboraçâo. ^* "t A Redacção.
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