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Temos o prazer de communicar-Cos que a idéa de um

Congresso Brazileiro

de Estudantes das escolas superiores, a realizar-se em julho deste

1909, nesla

cidade de S. 'Paulo, Vai triumphando esplendidamente e recebendo, dia por dia,
as mais francas e as mais.valiosas adhesõe*.
Cabe-nos, hoje, a honra de solicitar-vos também o vosso preciosíssimo concurso,
para que seja uma realidade a mais alevantada das causas acadêmicas.
Já cumprimos o gratíssimo dever de levar essa idéa ao conhecimento dos
EiXms. Srs. 'Directores das escolas superiores do paiz e agora, por esta circular,
vos convidamos para iomardes parte nessa assembléa.

O Exm.

Sr,

Ministro

do

Interior dispensou das faltas nas escolas os acadêmicos que adherirem ao Congresso.
As delegações das escolas deverão ser compostas de um alumno de cada anno dos
differentes cursos e as das associações de dois, sendo-lhes concedidas passagens gratuitas
de ida e volta a S. "Pau/o, nas companhias de estrada de ferro e de navegação,
com direito ao transporte das bagagens. Os estudantes, que particularmente adherirem
ao Congresso, gozarão de grandes abatimentos nas estradas de ferro e de navegação.
A Commissão Executiva está organizando uma polyanthéa para commemorar a
abertura do Congresso e nella poderão collaborar todos os estudantes e literatos do
paiz, os quaes deverão remctler os seus trabalhos ao 1° secretario, até l" de maio.
Junto Vos enviamos um exemplar das Bases e a relação das lheses de interesse
geral da classe acadêmica, que constituirão objecto de discussão nas sessões plenárias.
Saúde e Fraternidade.

O presidente da Commissão Executiva :
jüeonidas Garcia í^osa.
O i° secretario:
)\lcibiades pelamare jNogueíra da Gama,
O 2" secretario :
•. íí, - oi

R-&P

*>'

Celso de paula .lima.
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5. Paulo, 20 de janeiro de 1909
T^ua do ;Marechal peodoro, 36

DE ESTUDANTES

EXM. SR. DK. DIRECTOR DA.

'Desüanecemo-nos em communicar a "O. (f*, que a idéa de
um Cortgresso {F)razileiro de Estudantes das escolas superiores, a
realizar-se em julho de 1909, nesta cidade de S. 'Paulo, vai
triumphalmente e esplendidamente abrindo caminho, e conquistando,
dia por dia, as mais sympathicas e as mais Valiosas adhesões.
Esperamos, portanto, que 'V. fêx. se não recusará a concedernos o preciosíssimo concurso de sua autoridade, para o fim de
podermos contar com os elementos intellectuaes de que dispõem os
alumnos da <^scola, por 1}. fêx. tão proficientemente dirigida.
Jío termo deste officio, ainda nos cabe pedir a 1}. £x. o
penhorante obséquio de leüar a idéa que expuzemos ao conhecimento do egrégio Corpo 'Docente dessa fiscola.
Junto enviamos a T). £x. as {Bases geraes do Congresso,
approüadas em Jlssembléa acadêmica.
Saúde e fraternidade.

O PRESIDENTE DA COMMISSÍO EXECUTIVA

<£eonida5 Garcia T^osa.
C) I o SECRETARIO :

}\ldbiades T)elamare.
O 2" SECRETARIO :

Celso de paula £ima.

'BASES
« O Congresso llrazileiro de Estudantes das escolas superiores tem por fim principal estabslecer uma corrente forte de solidariedade c uma communhao de idéas entre os acadêmicos, para
maior fortaleza de sua classe e para o desenvolvimento do estudo.»

Art. i°. O Congresso Brazileiro de Estudantes das escolas superiores reunir-se-á, annualmente, em uma das capitães dos Estados,.de 14 a 24 de julho, a começar de 1909.
Art. 2°. Tomarão parte nesse Congresso todas as escolas superiores do paiz e bem assim
todas 'as associações acadêmicas das mesmas, as quaes se farão representar por delegações compostas de seis membros, no máximo, tendo cada uma um presidente e um leader.
Art. 3". Qualquer estudante das referidas escolas poderá, particularmente, tomar parte nesse
Congresso, já comparecendo ás suas sessões, já enviando ao mesmo theses ou monographias,
sobre qualquer assumpto.
Art. 4°. Para tratar da reunião do primeiro Congresso, ficará constituída uma Commissão
Executiva, composta de 12 acadêmicos das escolas superiores da capital, em que se reunir o
mesmo, encarregada de promover todos os meios de sua realização.
Art. 5°. Esta Commissão Executiva será composta de um presidente, um vice-presidente,
um i° secretario, um 2° secretario, um thesoureiro, um orador e uma commissão de redacção,
composta de seis membros, eleitos pela mesma Commissão.
Art. 6°. Nos Congressos que se reunirem nos annos seguintes, a Commissão Executiva será
eleita, antecipadamente, na sessão de encerramento.
Art. 7°. Serão presidentes honorários os Exms. Srs. Presidente da Republica, Ministro
de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Presidente do Estado em que se reunir o Congresso
c os Directores das escolas superiores do paiz.
Art. 8°. Serão vice-presidentes honorários os Exms. Srs. Lentes das escolas superiores do
paiz, Secretario do Interior e Prefeito da capital, em que se reunir o Congresso.
Art. 9°. A eleição definitiva da mesa do Congresso será feita em sua primeira sessão plenária.
Art. lo. Os estudantes, que adherirem ao Congresso, serão obrigados a pagar ao thesoureiro, no acto da inscripção, a quantia de 15$, os das delegações a quantia de 10$, ficando com
direito a tomar parte em todos os seus actos e festas.
Art. n . A Commissão Executiva dirigirá pedidos ao Congresso Nacional, aos Exms. Srs.
Presidente da Republica e seus Ministros, ao Congresso Estadual, á Câmara Municipal, ao Presidente do Estado e ao Prefeito da capital em que se reunir o Congresso, afim de obter dessas
autoridades auxílios necessários para melhor realização de seus fins.
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Art. 12. A Commissão Executiva entender-se-á com os podcres competentes, no sentido'
de serem dispensadas as faltas nas escolas superiores aos estudantes, que tomarem pai te no Congresso .
Art. 13. A Commissão Executiva promoverá os meios possíveis para que sejam feitos abatimentos nos preços de passagens c transporte dos estudantes e suas bagagens, nas companhiaá
de estradas de ferro, de navegação e nos hotéis.
Art. 14. As inscripções para esse Congresso serão feitas em livro competente, em mãos do
1° secretario, de 4 de maio a 4 de julho.
Art. 15. A Commissão Executiva dirigirse á a todas as escolas superiores e associações acadêmicas do paiz, convidando-as a tomar parte nesse Congresso.
Art. 16. O Congresso dividir-sc-á cm sessões, correspondentes aos diversos cursos representados no Congresso, tendo cada uma um presidente c um secretario.
Art. 17. As theses de interesse geral da classe acadêmica serão, cm tempo opportuno, elaboradas e publicadas pela imprensa do paiz.
Art. 18. As sessões do Congresso serão publicas, as suas decisões finaes e bem assim o
resultado de suas sessões plenárias serão publicadas, e a mesa empenhará as seus esforços para
cumprir as suas resoluções.
Art. 19. A primeira reunião do Congresso será na capital do Estado de S. Paulo c a seguinte, na que for indicada pelo mesmo, em sua sessão de encerramento.
Art. 20. Fica a Commissão Executiva com plenos poderes para agir, no sentido da organização deste Congresso.
S. Paulo, 12 de dezembro de 1908.
O presidente da Commissão Executiva :
LEOXIDAS GARCIA ROSA.
O r" secretario :
ALCIBIADES DELAMARE NOGURIRA DA G A M A .
O 2° secretario :
AFFONSO CELSO DE PAULA LIMA.

Theses de intezesse gezal da classe acadêmica que devezão ser discutidas
em sessões pknazias do Congzesso "Bzazileizo de Estudantes e
sobze as quaes qualquez congzessista podezá manifestar-se por
esczipto:
i°. Qual o melhor meio de se estabelecerem e de se estreitarem relações
entre os estudantes das escolas superiores do Brazil, tendo-se principalmente em
mira a constituição da classe acadêmica brazileira?
2a. A classe acadêmica será um elemento de regeneração política ?
3a. Da approximação das classes acadêmicas brazileira e estrangeiras.
4a. Ha conveniência,em crear universidades no Brazil? Qual o systema universitário que melhor se adapta ás nossas condições ethnicas e intellectuaes ?
5a. Da modificação dos actuaes systemas de exame nas escolas superiores do
Brazil.
6a. Deve ou não remodelar-se — uniformisando-a — a ordenação das matérias nas escolas congêneres?
7a. Será conveniente o ensino livre no Brazil ? Si não o for, qual o meio
mais seguro e melhor de resolver-se o problema da concurrencia ás aulas ?
8a. Quaes as regalias e privilégios que devem ser conferidos aos estudantes
em nosso paiz e como assegurar-lhes o gozo pleno, a fruição perfeita dessas
regalias e desses privilégios ?
9a. Da fundação de sociedades regionaes, que tenham por encargo eficazmente provera manutenção, alojamento e preparação mental dos estudantes pobres.
io a . Quaes os meios a empregar para manter e estreitar relações entre os
estudantes de uma escola superior e os profissionaes diplomados por essa
mesma escola ?
S. Paulo, 10 de fevereiro de 1909.
O presidente da Commissão Executiva :

LEONIDAS GARCIA ROSA.
O presidints da Commisslo de Theses :
VlLLALVA JÚNIOR.
O 10 secretario da Commissào Executiva :

ALCIBIADES DELAMARE NOGUEIRA DA GAMA.
O 3° secretaria da Co.Mrnisnao Erocutiva :

AFFONSO CELSO DE PAULA LIMA.
Rua do Marechal DeoJoro, 36 — S. Paulo.
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O Congzesso "Bzazileizo de Estudantes,
os seus pzoblemas e os seus fins
CONGRESSO Brazilciro de Estudantes que agora se reúne ré presenta o "primeiro grilhão de
uma infinita corrente de solidariedade e de sympathia atravez
ilo tempo e do espaço. Surge ag-ora pequenino e
moroso ainda, mas, a imagem dos moços que o
constituem, contrasta a pouqueza do seu vigor
com a magnitude dos seus problemas. Solidariedade acadêmica, fundação de sociedades regionaes que a promovam, remodelação do en:
ino superior, criação de institutos universitários, regalias e privilégios dos estudantes, influencia das escolas reunidas sobre o regimen político, delimitar a orbita luminosa onde devam
palpitar as forças vivas da mocidade reunida.
Nem uma só these se deslembrou, nem uma só
'as questões contemporâneas ficou preterida.
Moralmente, não é só a mocidade que se congrega na resistência commum da communidade
< te aspirações e tendências: — é o_ grito heróico
ilos que transfímdem na senilidade amolentada
i
'a descrença, estos generosos de suas energias
virgens.
Academicamente, são irmãos que estendem a
mão para amparar os seus irmãos imbellcs, e
intibiados pela vergonha insoffrivel de pedir.
1'atrioticamente, são paladinos da ordem e d\
Paz, do respeito á legalidade, da aversão ás
divergências partidárias, que vêm remover, com
•is dissidências internas, o perigo americano das

guerras civis. Humanamente, em uma palavra,
são homens a experimentar com Tcrcncio, todos
os soffrimentos dos que podem, e trazer-lhes a
consolação da religião da fraternidade universal,
da solidariedade humana, ou como quer que a
appellidem.
O Congresso é assim, acima de tudo, independente como a mocidade que o compõe, altivo, cavalheiroso c invencível conw a própria
alma do Brazil.
Não professa o catholicismo ou o protestai! •
tismo, não applaude esta ou aquclla facção política, não crea isenções, não maquina privilégios,
não debate rixas individuaes.' Ahi está o estandarte do Congresso, oscillando glorioso no
pleno sol da sua sinceridade immortal.
« O Congresso Brazileiro de Estudantes das
escolas euperiores tem por fim principal estabelecer uma corrente forte de solidariedade e
uma communhão de idéas entre os acadêmicos,
para maior fortaleza de sua classe e para o desenvolvimento do estudo.»
Eis ahi como o Congresso entende todos os
problemas nacionaes, no prisma dos problemas
acadêmicos. Eis ahi também, como elle os ha de
resolver. E essas moções do Congresso.Brazileiro de Estudantes penetrarão na vida intcllectual da nossa grande nação e irá echoar em
todos os recantos do Brazil, que a mocidade
pensa, que a mocidade quer, que a mocidade
vive !
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Jl solidaziedade
A solidariedade, que existe na ordem physica e lhe dá aspecto de harmônica bclleza, foi
talvez a causa principal dos erros monista,
eroliiciuHixta c transformista, f's creadores
destes systemas, que por seu turno se ligam
e se completam solidariamente, encararam as
cousas cm um plano drcumscripto á matéria e
as forças physico-ddmicas.
Desceram abaixo da espécie humana e não
qiiizcram subir acima da matéria organisada.
Buscaram nas substancias chimicas,'misturadas
ou combina Jas, a origem da vida e não quizcrani buscar acima da matéria orgânica a
origem do pensamento. Acceitaram os dados
determinantes das leis, que se deduzcm dos
phenomenos, fataes e uniformes e esqueceram
os dados dcterminativos dos variadissimos phenomcnos da actividade livre, que constituem
propriamente a nobreza do homem no seio do
Universo,
Todo o esforço empregado para despojar o
homem do seu livre-arbitrio não será simplesmente contrario â natureza do ser pensante,
como será objecto deconstante repulsa, tácita
ou expressa, do indivíduo e da família humana.
O actual movimento, conduzindo os moços
dos cursos superiores a se reunirem em Congresso, não obedece ao cego instincto greg-ar'o
das manada^, como pretendem os systemas alludidos ; é mais alevantado, mais puro, mais
nobilitante : é n sentimento consciente e livre
da soli Jarielade humana, é a affirmação da
unidade da espécie, de seus interesses collectivos e do seu posto culminante entre todas as
entidades, inertes ou activas, que formam o
conjuncto harmônico deste Todo, imperfeito
por ser finito e limitado.
A solidariedade nos átomos produz a molécula, o corpusculo, as ccllulas, os organismos

vivos. A solidariedade entre os membros ori4
undos de uma só estirpe e de uma mesma raç^
dá unidade compacta e resistente á família e
nação ; do mesmo modo que as comparaçõ
recebem força particular de acção, intensiva
extensa do liame respeitado como dever, qifl
a solidariedade g-cra.
A communicação de sentimentos estabelecei
tolerância nas idéas. O pensamento uniforml
cm todos os cérebros, é uma aspiração ideaj
irrealisavel nesta vida planetária. O sentimenl
da solidariedade pode quebrar as arestas d|
paixões, que acompanham, como bateJores,
idéas, ou opiniões individuaes. Ha nisto uJ
bem inestimável: é o cunho da perfeita ei vi'* l
lisação ; í a extincção, tanto quanto possível,!
das luctas de indivíduos contra indivíduos, dei
nações contra nações : c o ideal da paz e da j
harmonia humana.
Esta tendência deve ser alargada, diflundiJa j
em círculos concentricos até o circulo máximo l
de um amor puro e effectivo entre todos os]
povos, famílias e indivíduos.
Quando possuiremos, em toda a sua pleni- |
tude, esta coroavel solidariedade ?
A sciencia nada sabe e nada pode prometter; l
a philosophia hesita em face de sua própria!
historia ; o christianismo ollercce a solução na j
vida futura.
Iniciemos neste mundo, ensaiemos nesta vida
como seres racionacs c alfectuosos, a desejada
e necessária solidariedade nos interesses terrenos da nossa espécie para possuil-a um dia,
sem occaso,-completa, immutavel e eterna nos
esplendores do Ser Absoluto.
Monsenhor MANOEL VICENTE.

O Sonho de Jlnaczeonte
.A

ALC1BIADES

DELAMARE

Anacrconlc scisma. A' sombra benifazcja,
Entre tufos de flor ha sussurros de pennas ;
Da Acrópolc mordendo os mármores flammcja,
No esplendor de um triumpho, o morno sol Jc Atheuas.
Vencido no languor de uma frescura enorme,
O rouxinol de Tliéos fecha os olhos c dorme.

Vac-sc acordando o parque, ha pouco adormecido
Numa paz religiosa entre o oiro polido
Do sol; muda-se todo... os arvoredos tremem,
Uma ave suspira um galanteio, gemem
Nas sombras dos jardins os repuxos, cantando,
E anda um sopro de amor a Carne despertando,
Como a fome desperta a garra de uma fera.

Sob os ramos em flor conspira a Prim a vera !

Estranhas espiraes de caçoulas estranhas,
Enchem o parque, o valle e sobem ás montanhas.
Ha saturando o espaço,
O perfume de um beijo c o languor de um abraço.

CF
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E a onda de volúpia, intangível, fluctua,

Cada flor aBré rindo a bocca de velludo,

Gora monnaços de sol e doçuras de lua.

E supplica a outra flor que aos seus membros abrace,

_ J~

10 que o peito em seu peito acariciando passe.
Um desejo de amar, de tudo se alevanta
Desde a pedra que dorme ao rouxinol que canta,

Corre, por toda parte, um frêmito de amores,

Desde a pomba arrulhante aos chacaes rugidores,

Da carne da mulher para a carne das flores.
.

Desde os troncos senis ao coração das flores.
E ha na estranha Babel dos desvairados seres,
E a nu vem aromai no espaço se embalança,

Na infrene bacchanal de rosas e mulheres,

Lembra o cheiro que sae dos fios de uma trança,

Seios em confusão, boccas cheias de beijos,

Lembra alcovas de amor e faz que se deseje

Virgens mortas de amor e molles de desejos

Um peito que se abrace e um lábio que se beije.

Pedindo uma caricia uma apenas, embora,
Que lhes tire do seio a febre que as devora.

Num oceano de aroma e de sons afogado,
O poeta caminha cm febre, desvairado,
Num êxtase de amor, entre visões radiosas
Mais puraS do que a luz, frescas e perfumadas
De um frescor matinal de violetas e rosas,
De um perfume subtil de folhas machucadas.

•

Um rio de volúpia, em turbilhão, arrasta,
Desde a rosa mais rubra á violeta mais casta.
Um corpo um outro corpo esmaga num abraço,
I Im seio busca um seio, um braço busca um braço,
Uma bocca humedece outra bocca. . .
E' uma orgia

Ramos-, de murta verde, envergam se estalando,
Ao pé de cada flor, ha um pássaro cantando,
Chove o oiro do .gol, num fulg-or de miragem,

De corpos, naufragando em ondas de harmonia,
10' a estranha e feroz saturnal dos Sentidos,
A explosão triumphal dos desejos contidos.

Mosqueando de luz a sombra da folhagem.

A rei vá pitoresca,
Tem, toda aberta em flor, tão macia e tão fresca,
Dos vales da Judéa o frescor infinito
E o velludo sem par dos pecegos do Egypto,
E' um leito grande, tendo o céo por cortinado,
Casto Q cheiroso como um leito de noivado.
Por entre as folhas, sae de cada ramo lasso,
Qual um mármore em flor, a brancura de um braço ;
*
Ha mulheres a rir, mostrando voluptuosas
A carne pubescente e as curvas harmoniosas,
São lírios sensuaes allucinando tudo.

E ao languido planger de sensuaes harpejos,
Pluctua pelo ar uma nuvem de beijos,
Arranha cada seio a musica chorosa,
Como um insecto arranha o seio de uma rosa.
E os claros corpos nus volteiam-se nas dansas,
Como volteia no ar o oiro puro das trancas.

E de Eros o cantor, em volúpia afogado,
Ebrio, pelo jardim, passeia desvairado,

.

Redondos seios nus, mais brancos do que a luaj
8e lhe entregam febris e trêmulos. . .
Fluctua

3

lü

~

C-^f
N::—.

l" CONGRESSO BRAZILU1RO Dl3 ESTUDANTE:
•

Era cada olhar o véo de noiva de um desejo,
Floresce, em cada lábio, a guirlanda de um beijo.
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Vae vencendo a distancia e, cada vez mais perto,
Estugando valente o molle passo incerto
Já do seu corpo bebe o cheiro de violeta.

Mas na sombra do parque, anda a mulher mais linda
Que o poeta desejara e que deseja ainda.
Loira e meiga criança esplendida e franzina.
Com timidez de rola e pudor de menina.

E'los, de braços nus, tentam prendei-o;
O poeta
As cadeias de carne, impávido, sacode.

O poeta sente ao vel-a
A viva adoração do verme pela estrella ;

Ella, fugir-lhe mais, não deseja ou não pôde.

Vendo-a, queima-lhe o sangue uma volúpia louca,
A brancura da carne, a frescura da bocca,
Tudo a razão lhe afoga.

E o poeta feliz, approxima-se, chega,
De emoção nada diz, seu peito largo offega

Ella, enxergando-o, lica
Mais vermelha e o contempla um breve instante apenas,

Enlaça-lhe a cintura e beija-lhe de leve
Cs lábios cor de sangue e os seios cor de neve.

Tem o languido olhar de Venus-Impudica
E a altivez de Athené, aos seus pés, vendo Athcnas.
Foge...
Elle quer prendei-a, apcrtal-a nos braços,
Com beijos machucal-a c quebral-a de abraços,

Ella prende-o com medo, cntrega-sc nervosa,
Vibra, treme-lhe toda a carne cor de rosa,
Desde o pé pequenino á trança que revoa.. .

Fugindo' ora se perde entre os tufos floridos,
Ora apparece a ouvir-lhe as queixas c os gemidos,
Ella tenta fugir-lhe, elle tenta prendei-a,

Um suspiro de amor, abre as azas, c voa. . .

Quando ella foge, é como o apagar de uma estrella,
Quando apparece é como o alvorecer de um astro, .

E elle, nos braços tendo o olympico thesoiro,

Grande feito de luz e feito de alabastro.

Como a serpente quebra o pescoço de um toiro,
A leoa da Paixão allucinadamcntc,

Os seios virginaes palpitando cançados

Estrangula-lhe a alma e transtorna-lhe a mente.

São dois pombos cantando um poema de noivados I

Pula-lhe vivo o sangue em cada veia, cm cada
Artéria. E a Razão succumbe desvaraida ! ...
Brilha no seu olhar um incêndio ! . . . A delicia

Que torrentes de soes! que esplendido thesoiro I
Cae de sua cabeça um Niagara de oirol
E Anacreontc corre a dizer que ella é sua l

Lembra um satyro atraz de alguma nympha nua l

O tortura e a tortura é quasi uma caricia,
Com macios de seJa e garras.de pantheras,
Com arrulhos de pomba c rugidos de feras.

E' a pomba da Volúpia e a fera do Desejo.

i?

Desatara-se na sombra as espiraes de um beijo,
Paira um êxtase no ar !.. .
Tremolinas saudosas
Saem das boccas dos leões e da bocca das rosas,

.,:.

Commungam a cantar, na cathedral do espaço
As hóstias virginaes de um Beijo e de um Abraço.

E o poeta suspira em febre ardene e louca,
PÕe-lüe a Volúpia um beijo e uma canção na bocca.

\

A Volúpia c uma pomba e essa pomba tem garras!

Passa uma abelha...
O poeta accorda.. .
Revestido
O parque, de um fulgor de bronze derretido
Modôrra á luz do sol escutando as cigarras

^

Nos olivaes emflor. ..

ALFREDO DE Assis.
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S. Paulo.
( Faculdade de Direito .)
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O divorcio no tribunal dos princípios

gi é licito preferir a uma longa dissertação
lcmoiistrativa o recambio da curiosidade do
leitor para escriptos passados, tomo a liberdade
lê indicar-lhe o que já em Montevidéu escrevi
sobre os princípios philosophicos do Direito
líomano. Ahi largamente deduzia-se da unijadc phenomenal e da unidade lógica dos
mundos subjectivos e objectivos, a unidade das
íris c dos princípios primeiros.
l•jure clles, uni expoz-sc com o nome de
principio de segregação, assim enunciado: Para que um sujeito ou um objecto múltiplo
exista, é necessário que permaneçam os seus.
clementosem relações, invariáveis de vida, de
liberdade e de honra. Ou, por outra, para que
uma sociedade commercial ou civil, uma corporação ou instituição, uma pessoa moral de
qualquer natureza em summa (e isso é que se
entende por sujeito múltiplo) exista, requerem-se a vida, a liberdade e a honra das pessoas physicas que a constituem, em relações
invariáveis. Assim, uma pessoa moral de qualquer natureza dissolve-se pela perda da vida
•morte), pela perda da liberdade (dissenso^,
pela perda da honra (solvabilidade, dignidade).
l'al principio explica por outro lado, relativa,
mente ao objecto múltiplo (que pôde ser pessoa
<>ucousa),a difficultosa theoriada solidariedade
'Ia in li visibilidade obligacionaes, e a theoria
fecunda das accessões, tomada a expressão no
raais
absoluto sentido. E explica-as, e aclara-as
ao
Perfeita e completamente, que esses duendes
0
estudioso esbatem-se como visões nocturnas
s
primeiros clarões da aurora triumphante.
Jra
, a sociedade conjugai, como pessoa juria
i deve dissolver-se também com o rompi^ntoda invariabilidade das três condições ele1Cn
tares. E a lei, com effeito, dissolve a sociedade conjugai pela morte (Dec. n. rBr, de 24
-Janeiro de 1890, art. 93); dissolve-a pela falta

do consentimento ou liberdade (ibidem, artigos
63 e 72);dissolve-a pela falta-de honra (art. 61).
O casamento de ascendente com o descendente,
o do collateral com o seu collateral, dentro do
segundo gráo civil; o da pessoa cujo anterior casamento perdura ; o do cônjuge adúltero com
o seu co-réo condemnado como tal; o do conjuge condemnado como autor ou cúmplice de
homicídio contra o seu consorte, com a pessoa que tenha perpetrado o crime, ou directamente
concorrido para elle, militam contra invencíveis
motivos moraes ed'ahi a nullidadedo casamento
realizado
. A própria Jei do Casamento Civil reconhece
no divorcio, como o estabeleceu, a dissolução
de fado da sociedade conjugai: « O divorcio
não dissolve'o vinculo conjugai, mas autoriza a
separação indefinida dos corpos e faz cessar o
regimen de bens como si o casamento fosse dissolvido » (art. 88). A lei reconhece nos effeitos
do divorcio semelhança com os effeitos da dissolução do casamento. E isso mesmo averba
a lei de incoherente, de iníqua, de absurdo.
A lei de 1890 é quem vem dizer: « O casamento annulla-sc por ignorância do estado das
pessoas (art. 72, § i 0 )». E é esta mesma lei que
não dissolve o.vinculo conjugaf em caso de
adultério! Pois, ignorância do estado não se
entende, antes de tudo, ignorância do estado
moral ? E por acaso o cônjuge adúltero não
demonstra, pelo só facto do adultério, a vileza
moral do seu estado ? Como, pois permitte, a lei
a dissolução do vinculo conjugai, baptizando-a
com o nome de annullação do casamento e
não a permitte com o nome de divorcio ?
Creio bem (è é para mim uma convicção firmissima),. que aos socilogos e não aos juristas
compete o veredictum nesta questão. Ah ! mas
creio também que os juristas não podem emmudeccr diante dos illogrismos da lei, que o cora
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cão dos homens de sciencia deve echoar toda
a dolorosa angustia dos que soffrem, e que deante de antagonismos moraes no seio da família,
deante dos labéos indeléveis da dignidade humana, os profissionaes devem adunar-se irapassivelmente convictos e applicar com o n. i do
art. 72 o remédio jurídico, para a mais lamentável das situações possíveis.
Duas verdades, gravíssimas devem-se ter presentes ao debater a maior das questões da família moderna. Varram-se do nosso Congresso

as pyrotechnicas da rhetorica, apaguem-se
fogos de artificio da oratória acadêmica, coq
soante o conselho de S. Paulo : Devita prof,
nos vocum novitates et opposicionesfalsi nomin\
scientise; tenha se em consideração a moralidaá
da família, seja a lei um protesto vehement
contra as facilidades donjuanescas do homem
saiba levantar-se na vibração de um pleito d
moços até á dignidade inattingivel da mulher
SPENCER VAJIPIIÉ.

Pan e Syzinge
O barbaçudo Pan que, malicioso, finge
Perlustrar distrahido o campo, de manhã,
Contempla o corpo esvelto e branco de Syringe,
Que, ella sim, distrahida, anda pela rechã.
Seu olhar, que elle faz vago como o da Esphynge,
De repente reluz de cupidez malsã,
E o Capripede pula, a sonhar que já cinge
O alvo busto lunar da Nayde... Mas Pan,
Depois de se esfalfar na corrida exhaustiva,
E quando vae tocar o hombro da fugitiva
E arrebatar o véo que a cobre por seu mal,
Os olhos arredonda e abre a bocca, de espanto,
Vendo que alcança, em vez do bem que sonhou tanto,
A áspera ondulação de um verde canniçal.
AMADEU AMARAL.
S. Paulo.
(Do livro Névoa, no prelo.)
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Mazcha hezoica
Vio lia que reicear do Futuro. Vozes de
.-,,) agouro ameaçavam a Pátria com predições
mjstras e os quadros que descreviam, nelles
'i b u \ a n d o a miséria dos dias provindos, eram,
,,,„ verdade, de estarrecer.
IVntro em pouco seriamos um paiz calado,
j-cin agitação, um pallido jazigo onde se movessem sombras.
1 1 que ainda mantém a apparencia de vida
nesta região malsinada, affirmam os augures,
c a yen te do Passado, mas os que vêm tomar
;i responsabilidade do amanhã, os herdeiros da
tradição, não passam de espectros combalidos
que vão com o sopro dos ventos como figuras
i i < ' b r u m a s , sem energia, sem enthusiasmos, sem
ideaes.
Todos os velhos recordando os dias que viveram ao sol da mocidade, citavam os seus arranques, repetiam os seus feitos e, cada qual,
'"ni» os antigos guerreiros, de volta das expe-<>es heróicas, no meio da família, junto á
pedra do lar, narravam as aventuras da campal;
i ou descreviam as maravilhas da viagem,
eferia um acto de civismo ou uma traça de
^stroinice, rindo ou exaltando-se com o som
das próprias palavras. E o estribilho invariável
taes narrações saudosas era a suspirada
Phrase : — « Ah! mas nesse tempo havia mocidade ! „
Mão vêem os velhos senão o passado—d'olhos
horizonte de que se afastam a mais e mais,
"emplando esse fundo que se vae a pouco e
lc
° abrumando em nevoas crepusculares,
-s não vêem o que se passa na planície, não
tem a vida que pullula em explosões junto
cs
e cuidam apenas, com egoísmo, do que
Um agarrando-se a reminicencias que lhes
-' ° a ilhisão dos dias cmmurehecidos.

« Nesse tempo havia mocidade ! » Para esses
ancestraes azedos os jovens que hoje surgem
parecem destinados á desventura.
Ulysses não vio com mais piedade os lemures
do paiz cimmerio do que elles vêem os moços de
agora. Não ha nelles, affirmam o ardor próprio
dos annos juvenis, não ha o interesse pelos estudos, o culto patriótico, a anciã de gloria que
fizeram no Passado a geração robusta dos que
agora ia vernam.
A mocidaJe que se apresenta tomando das
mãos tremulas dos anciãos a vexilla da Pátria
paraleval-a ao triumpho é fraca e caminha de
fronte abatida como si seguisse para uma derrota certa. E os velhos, suspiram certos de que
os seus túmulos desapparecerão sob hervagens, '
abandonados, e a terra amada da Pátria, á falta
de quem a defenda, será, em breve, espesinhada
pelo conquistador, que andará por ella, de extremo a extremo, sem encontrar uma coragem
que o intime, um braço que o repulse, uma voz
que responda aos seus insultos.
Homens do Passado, si é esse o vosso receio,
tranqüilizai-vos. Os dias que vêm serão gloriosos porque a alvorada é esplendida — a geração do Futuro vem cheia de promessas.
A mocidade que dizeis imbelle, nunca foi tão
vivaz como se nos mostra agora. Vêmol-a em
todas as manifestações da vida nacional como
a flor que enfeita o nosso Triumpho.
Vômol-a em terra, armada, guardando, com
veneração heróica, o nosso pavilhão. A phalange voluntária é toda de moços, são elles que
vêem dando o exemplo do verdadeiro amor á
Pátria, deixando o lar paterno pelo quartel;
fechando momentaneamente o livro para sahirem ás manobras ; trocando a voz calma dos
lentes pelo clang-or dos clarins marciae|.
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São elles "que se robustecem na bancada dos acharão a Pátria deserta de almas os grandes
barcos remando ou velejando. Vemol-os nas
dias que hão de sahir das portas de ouro de]
linhas de tiro e, nas horas em que o civismo
Futuro.
reclama na praça a presença do povo, a MociEil-a ahi, a Mocidade. O seu programma
dade fôrma na primeira linha e rompe o movibem differcnte do vosso, ó velhinhos d'anta-j
mento applaudindo com frenesi o heróe digno
nho, que conhccestes a cidade no tempo en
do seu louvor ou affrontando-se ousada com a
que as suas ruas, illuminadas a azeite, cedol
prepotência aviltante.
entregavam-se, rendidas, ao vosso romantis-J
Os tapizes de verdura servem-lhe de arena
mo. Já agora, lançados em estrada luminc
para exercícios e si ella pouco apparece actuale larga, havemos de seguir com mais alento,]
mente, nas alfujas do vicio, é sempre vista, co- sem perdermos instantes em derricps piegas,]
mo os ephebos de Sparta, nos gymnasios em
chamando á adufa, ao som da guitarra, a na-j
jogos robustos.
morada tímida,
E não se diga que só do vigor physico cuida
Dizeis que não ha Mocidade porque o vc
a mocidade, esquecendo o polimento intel- tempo passou e hoje, os que entram na vida J
lectual. Nas luctas do espirito também se vai apenas encontram os marcos que deixas'tes <
avantajando a geração que ha de continuar a
vão de outro modo, celebrando a festa da Pri|
nossa historia. Lancemos um largo olhar aos mavera.
nossos institutos de ensino e não procuremos
Não creio, porém, que as vossas panegyria
nelle, com parcialidade, apenas o joio — o trivernaes fossem mais bellas do que as- qu|
go é abundante e a m esse promette ser farta.
agora começam em toda a Pátria — as flor
O gênio brazileiro revela-se em todas as ma- que abrem promettem fructos mais valiosos r
nifestações do seu poder creador. Todas as outono mais abundante.
culturas florescem com o mesmo viço annunE' bem certo que os dias valem pelo prazer
ciando uma época de fertilidade sem par. E, si
que nos deram cada um, porém, sabe o quê
não bastam as provas freqüentes que nos lhe convém como a abelha conhece a flor dj
dão as individualidades que surgem tomemos,
mais abundante nectario.
para exemplo de força, de vitalidade, de iniO que dizeis que hoje não ha é ò que nãd
ciativa, a idéa do Congresso Brazileiro de Estivestes, homens do passado, a Pátria, poréml
tudantes.
que sente crescer a nova geração, essa nãci
E' a cohesão dos moços, a solidariedade das tem duvidas sobre o seu Porvir porque confiai
forças novas.
nos que vêm cheios desalento e fé, prcg-andoj
A idéa do congresso partio de S. Paulo,
uma nova doutrina.
o grande centro de estudos, e, rápida, irradiE' bem certo - que « ü faut que Jeuncsse sã
ando, foi a todos os Estados da Republica alli- passe ». A Mocidade deve ser vivaz, os próprios
ciando a' juventude para uma obra de Pensadeuses moços -divertiam-se com os homensj
mento .
mas a vivacidade não implica desordem,
Já agora não é o appello airado para a ba- riso sempre estampado na face deforma em mas
derna nocturna, é o reclamo para a acçto pro- cara de Samnio.
fícua ; não se pede ao estudante o seu esforço
Nesse próprio Congresso ha de explodir •
na represália, mas o seu concurso intelligente flamma irriquieta dos.verdes annos. As que
em favor da Idéa.
toes não serão discutidas com a severidade •
. O primeiro -Congresso de Estudantes, a re- dante com que as .destrinçam nos cenaculos,
unir-se em julho próximo, em S. Paulo, iniciaoradores, não terão .o aspecto severo de evanf
rá uma nova era nos fastos acadêmicos fazengelistas — será no Congresso um lindo espalhais
do apparecer aem duvi.la, a força que germide flores e, dentre o riso sonoro dos jovens
na e daiylo-nos a suave certeza de que não " sahirão as Idéas como borboleta levando

e ouro

^a fe cun didade que irá espa
Ihando a vida e preparando a nova flora de
amanhã.
Conheci outr'ora apaixonados que tudo sacrilicavam pelas suas bem amadas, confesso, porém,
que nã° me lembro de ter jamais encontrado
mu amoroso que se entregasse, tão d'alma, ao
•encanto duma beldade como agora vejo esse
Jorge Dodsworth, um dos mais brilhantes e
•letivos fiadores de nossa gloria, converter o
m-u enthusiasmo em propaganda, o seu devo-

tamento em acção, afim de que tenha o brilho
que deve ter o primeiro Congresso de Estudantes .
Parecerá aos velhos que essa reunião acadêmica na formosa cidade, que tem as pareas das
grandes victorias intellectuaes da Pátria, pouca
significação terá, para mim, e vejo-a com enthusiasmo, ella apparece como a formatura grandiosa da Legião do Futuro.

Remontando o JVilo
Phantasticas visões minha alma finge
No véo crepuscular que se delumba,
Sobre a terra e a matéria vil me chumba
Ao doubariel que voa, e, voando, ringe.
E, quanto mais o espaço se retinge
De negror, e o trovão, além, retumba,
Mais me parece o Nilo immensa tumba,
Que vela-, immota e colossal, a Esphynge.
m

Repleto de pyramides e de ibis,
Agora, velho Egypto, a mim te exibes
Qual de avejões horrendo pandemônio.
Mas, neste berço do humanai império,
Vejo, de um.sonho fluido no mysterio,
CÍeopatra beijando a Marco-Antonio...
-

BASILIO DE MAGALHÃES.

COELHO NETTO.
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commissão de fheses

Largando em mares batidos por Fritz Ratzel,
Ilacckel prevê, com lucidez, que o mundo moral
ha de entrar um dia nas formulas do mccanicismo.

do monismo naturalistico, como o chamoy
Tobias Barreto. . .
Não se julgue, entretanto, depois deste qu
carnavalesco « nariz de cera », que eu venh
Em seu Weltrãtsel, não esquece esta ordem annunciar o Kaepler que o gênio do tempo ;pro|
de considerações e tenta esboçar mecanicamente phetiza.
o quadro que o seu olhar de gênio sorprehende
Quero simplesmente mostrar que esta orien»
nas relações sociaes.
tacão monistica, tão acariciada por mim, pré?
Entretanto, o Newton que, diversamente de dominou nas theses que propuz, como nJémbn
Kantem relação ao mundo orgânico, elle espera da respectiva, ao Congresso de Esti/dantesi
para o social, não se manifesta em suas opiniões Figuram ellas na lista oflicial sob os fres prij
incompletas e algumas vezes desagradáveis ; os meiros números.
seus pensamentos sobre os phenomenos sociaes
Estas theses passaram sem debate, áa Comnão me parecem cambiantes dos princípios da missão, com uma simples modificação de formal
sua philosophia.
que a terceira soffreu da tesoura de um puritano.!
A sociedade, um aspecto da natureza, segundo
Fora do meio acadêmico, ellas produziram!
Hscckel, não teve até agora quem lhe traçasse um certo movimento de generosa sympathiaj
as leis de vida e desenvolvimento com uma que eu soube pelos elogios atirados a alguns doj
feição monistica.
meus companheiros de trabalho.
Tobias Barreto dera curso a essas idéas, na
Medeiros e Albuquerque, entretanto, cons._
sua propaganda anti-sociológica, e finalizava,, o derando a segunda, não pensa que dê resultados
seu pensamento declarando que o modo de co- tsta historia de estudantes envolvidos na pó -j
existência social, a mecânica da sociedade não litica, o que é crença de ura meu collega dal
encontrara ainda o seu Kaepler.
Faculdade, segundo o qual eu devia retirar dal
Annos após, levanta Fausto Cardoso aquella lista estas questões, « porque até hoje ninguém]
estupenda Taxinomia, cheia de sinceridade e de não viu estudantes governando estados ».
vida, porém vacillante, inadequada aos fins preEstupendo !
tendidos,
A primeira questão cuida da organização da
Faltou-lhe a vista de conjuncto.
classe acadêmica ; corresponde á primeira pliasd
O seu livro Concepção Monistica do Universo, de vida das collectividades, phase de integração,
aliás um dos mais bellos productos do pende aperfeiçoamento. O estudo desta these
samento phílosophico brazileiro, volta-se, por
fácil: consiste em mostrar-se que os estudante
mais de uma vez contra passagens da classifica- superiores do Bmzil, sujeitos ás mesmas coni
ção que lançou. E a gente fica a esperar nervodições geraes, tendem á constituição de um tod
samente, como quem espera a moça e formosa
harmônico. Terá o « membro communicante
namorada, no sitio do rendez-vons, este encande estudar e propor os modos de se fazer aj
tado Kaspler do mundo^ocial.
solidariedade acadêmica, pois que sem isto ai
D'ahi a seducçJo que reveste o estuJo da sciassociação dos estudantes absolutamente não
encia social de conformidade com os princípios
pôde movimentar efflcazmente. Esta primeira ,é,i
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,0111o se vê, inspirada no principio da segre,,.acíio de Spencer. Tornada esta massa de honicns amorpha uma unidade irritavel pelas emot,(-,es parciaes,a classe entra num período de vida
tí de expansão.
Qe sua existência ao lado de outras entidades
•i mgeneres, resulta um conllicto de princípios,
ie ijcacs, de interesses, de que provém a sua
jnilucncia na producção dos phenomenos sódacs. Depois surge na esphera internacional o
s eu pensamento, que se faz sentii nas medidas
consagradas pelos Estados. Este facto é brilhantemente reconhecido por I. Kant. Ahi ficam
explicadas as minhas propostas. E' uma applieação do pensamento monistico que marca á
evolução social esta trajectoria :— família, classe
c estado.
liem sei que esta hypothese tem contra si
valorosos batalhadores, porém aquieto-me considerando-a these fundamental da sociologia,
sem que me sinta na obrigação de defendel-a
neste momento.
Quanto á efflcacia que possa ter este movimento acadêmico dirigido pelo pensamento de

semelhantes propostas, é, para muita gente,
duvidosa.
Acham alguns espíritos austeros que eu descambei para a utopia, para a região doirada
daschimeras. Não acho isto um vicio, mesmo
porque tudo o que existe passou por uma phase
de descrença.
Tomando sensatamente para mim o conselho
de E. du Boys Ruymond, experimçnto uma
vida nova, eu me sinto forte quando velejo a
imaginação rumo ao largo para os domínios do
intelligivei. E' uma suave consolação que
também não desagrada aos moços do próximo
Congresso.
Enquanto a crise do café, a crise do assucar,
a crise política e meia dúzia de crises mais apavoram, os homens práticos, tiramos das nossas
almas forcas para um ideal extraordinariamente
grande, rimo-nos da vida e vamos apparecer
mais adeante. . .
FLORIVALDO LINHARES.
Santo Amaro — S. Paulo — 29-5-909.

Congresso "Brazileiro de Estudantes

Si toda realidade, inorgânica, orgânica ou
per-organica, depara matéria a estudos de varia ordem, conforme as relações em que for considerada, é, entretanto, a sociedade quem maior
"queza de aspectos e pontos de vista apresenta
ao
estudioso.
(
's factos sociaes de tal modo se travam e
Penetram, que, em meio da solidariedade forque mantêm, ninguém pôde prever ,-ité
se desentranhará em efteitos um novo
introduzido.
R' a desde Comte tão apregoada « complexidade dos factos sociaes », tão bem e amenamente
su

caracterizada por Anatole France, dizendo que
não saberia como se haver quem quizesse medir
até a ultima as consiquencias de seus actos,
antes de pratiçal-os ; nem mesmo poderia esse
alguém conservar-se em estéril immobilidade :—
quem sabe si a imitação, diffundindo o exemplo
não o tornaria fértil em resultado ?

Pois bem, dentre os múltiplos effeitos que definirão do Congresso Brazileiro de Estudantes,
também facto social, um existe com que se nos
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impressiona e regosija o espirito: o dos vínculos centripctos que elle virá estabelecer em
nossa Federação.
Não é infundado o temor que á unidade brazileira causa o decorrer do tempo : Si todo
organismo, por isto só que é distincto de um
outro e que mercê da impenetrabilidade, occupa logar diverso no espaço, possue inevitavelmente fortes caracteres próprios, quem pôde
garantir que innegaveis diversidades mesologicas, accrescidas da desigual disseminação de
immigrantes de nacionalidades varias, não dêem
a grupos sociaes pouco coalescentes, como os
Estados brazileiros, uma forca centrifuga sufficiente para que elles se despeguem da unidaJe
actual « como os planetas se despegaram da nebulosa primitiva»?
Não o impedirá uma igualdade de raça, que
não temos; não o atalhará uma solidariedade
econômica interestadual, que entre nós é fraca,
nem o estorvarão laços políticos, impotentes si
não se superpuzerem a outros mais fortes.

E estes laços mais fortes são os de amizade,
são os vínculos intellcctuaes.
O Congresso de Estudantes brotará sympathias, estreitará relações, que, fortalecendo uma
classe que nunca será forte si não tiver uma
potente afíirmação subjectiva, de si mesma, roborarão, do mesmo passo, a consciência de
um povo que. a menos de tel-a, nunca merecerá respeito.
A idéa de um Congresso Brazileiro de Estudantes é admiravelmente elevada : Visando a
solidariedade de uma classe, alcança o seu exalcamento intellectual ; collimando o fortalecimento de uma parte da mocidadc acadêmica,
con-egue a aflirmação mais forte de uma nacionalidade.
Benemérito tentamen !
Demfazeja idéa !
HENRIQUE BAYHA.
S. Paulo, junho, 1909.

Congzesso de Estudantes
O regimen de maior liberdade e confiança entre o professor e o estudante fez com que não
se concebesse mais o ensino como outrora.
O.utr'ora alumno e professor, eram combatentes empenhados em uma luta: o primeiro
fazendo todos os esforços para illudir o segundo, que, por sua vez, á força, vencendo-lhe as
manhas e astueias, procurava ministrar-lhe a
instrucção.
Hoje se acha perfeitamente natural que o estudante ajude p professor a procurar o melhor
meio de cnsinal-o: o estudo é uma collaboracão
leal dós dois. Cada um expõe o seu ponto de

vista. E é tanto mais fácil o accordo, quanto,
de estudante a professor hoje se passa depressa
e o professor de um dia não teve tempo de esquecer o estudante da véspera.
O Congresso de Estudantes, que vae reunir-se em-S. Paulo, propõe-se a examinar um
certo numero de theses, das quaes algumas têm
apenas uma importância theorica, E' esse o caso
da que indaga si « a classe acadêmica será um
elemento de regeneração política ». Outras, porém, são mais praticas: procuram achar os meios
de estreitar as relações entre os acadêmicos
dos vários pontos do paiz ; criticar os systemas

CONGRESSO BKAZIMURO HE ESTUDANTES

xa mes

; verificar o que se pôde fazer para
'•iliar os estudantes pobres... E, como estas,
varias outras.
pouco importa saber que resoluções esse con.-sso votará, pois que clle não vàe fazer leis
1-1,-jrratorias para ninguém O essencial é que
,|ic se reuni. Desse simples facto resultará
rira a classe acadêmica uma consciência mais
nítida Já sua existência e de sua força.
|.~ quando não seja senão isso, — isso mesmo já não será pouco. Muitos sábios têm mos1,-ado que Jos congressos internacionaes uma
jas maiores vantagens está menos nas salas de

sessões, que nas salas de festas... Por que í
Porque os estudiosos da mesma scicncia apprendein a conheccr-se e es imar-se.
Os estudantes constituem uma classe essencialmente movei. Não se pôde, portanto, esperar que o conhecimento reciproco de uns aos.
outros adiante muito. Mas servirá para criar
uma tradição de solidaridade entre acadêmicos
e para dar vida á noção, que se estava quasi
perdendo, de que a classe acadêmica é uma força
com a qual devemos contar.
MEDEIROS E ALBUQUERQUE.

« O Direito de Punir:
utilidade e legitimidade da pena »
V: destituída de grande interesse a questão,
exposta longamente pelos autores, relativa ao
Direito de Punir, visto como ao Estado não se
pude contestar esse direito, sendo elle a integração dos direitos. O fim do Estado é jurídico
^ político e o Direito de Punir resulta da necessidade da manutenção da ordem jurídica.
\ árias doutrinas surgiram para justificar a
existência do Direito Penal. O principio do taliai i, vigente entre os hebreus, enunciou-se sob
;st
:i fôrma cruel: olho por olho, dente por
aente. Este bárbaro conceito é dos povos primitivos.
1
'a também as doutrinas de Platão e Aristóteles.

.' latão affirmava que o Estado tinha um ca•lt-'ter educativo e moral. O homem, degralfel<)
com a culpa, saía fora da ordem moral c
a
nella reentrar deveria nobilitar-se, restauQdò-se no interior da sua consciência.
Aristóteles affirmava a necessidade das penas
mo meio capaz de produzir a regeneração
10r
al, chamando a pena — a medicina da alma.

A punição deriva de uma-inexorável necessidade social.
Que a pena seja uma medicina da alma não
se pôde desconhecer, mas ella se propõe principalmente á integração do direito, visando também a rehabilitação moral do culpado.
Todavia, ó primeiro desses dois fins é fim
precipuo e próprio, sendoosegundo secundário.
A doutrina da intimidação teve muita fortuna
e numerosos proselytos.
Ella, porém, não resolve o problema, porquanto a pena se infringe ao crime já perpetrado, e a intimação da defesa social o antecede.
Outra • doutrina é a do extraordinário pensador de Kõnigsberg — Emmanuel Kant, que
deriva a theoria da pena do postulado da coexistência. Os homens devem coexistir, e, para
tanto, é preciso que limitem suas acções, segundo o respeito devido aos seus semelhantes.
O delicto c a violação do direito, infringindo
a coexistência e, a pena é a restauradoura da coexistência e por conseguinte, a negação do delicto é a reafflrmação do dirito. O delicto impede
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a coexistência ; a pena remove esse obstáculo,
tornando possível a coexistência. Que admirável harmonia, que força dialectica, sabia
ostentar o summo philosopho da velha Germania ! Examinada, entretanto, no seu âmago
a doutrina do grande pensador allemão revela
o seu lado débil, mostrando-se incompleta. A
doutrina kantesca encara a pena em relação ao
violador do direito e não ao offendido e muito
menos em relação ao Estado, quanto c certo
que ella c um conceito complexo, devendo conter a synthesc dos três elementos que a devem
informar : o offensor, o offendido c o Estado.
A violação do direito é a negação da lei e do
Estado, causa da lei. O direito de punir é a
funcção precipua do Estado, e o offensor ou violador do direito contrapõe sua vontade transviada á lei do Estado.
A lei infringida deve ser desaggravada, readquirindo seu legitimo império na ordem social,
sendo este o fim da pena, o fim primordial que
cila visa. A pena annulla a accão criminosa, violadora da ordem ethico-juridica, sotoponJo o
delinqüente ao império da lei.
A pena perturba a ordem e attenta directamente contra a vida do Estado. Si o poder punitivo é uma das funcções essenciaes do Estado
para Ilegel é a máxima de taes funcções.
A lei penal deve applicar-se a todas as violações dos direitos, previstas como delictos. Não
se pode infringir uma pena por uni delicto que
a lei não preveja expressamente, isto é, que não
seja definido por uma lei anterior. A pena é integração do direito viola-Io e é conseqüência
da justiça social, representada, pelo poder
publico.
O criminoso que não soffreu a pena de modo
a colherem-se todos os resultados de que falam
os criminalistas, cm regra é o reincidente de
amanhã. O fim da pena é o que deixamos exposto: — o restabelecimento da orjem jurídico»
social, mas tem ella outros fins além deste, que
o primordial.
O phenomeno da violação do direito foi reputado pela consciência humana, em todas as suas
phases, como anormal, contrario á ordem jurídica da sociedade humana.
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Ainda entre os povos selvagens a offensa exa
gia a reparação, sob a fôrma de vindicta indj
vidual, jus privatx violentse.
No primeiro núcleo da vida social affirmou-J
o direito punitivo como attributo essencial d|
autoridade social.
A restauração da ordem jurídica executavacm nome de um principio superiora vontade hil
mana, de harmonia com o gTáo de cultura intej
lectual e moral das sociedades.
Apresenta-se essa funcção social sob varia
graduações através da historia. As differenç,
são, porém, sempre relativas ás condições histc
ricas.
No mim.Io oriental, o direito penal revest
uni caracter essencialmente religioso, sendo
delicto encarado como offensa á divindade.
Na Grécia, o direito penal tinha caracter pc
litico, sendo attribuida ao Estado a plenituc
dos direitos, considerando-se os indivíduos com]
meio ou simples phenomenos desta única sul
stancia — o Estado.
São duas fôrmas de pantheismo : o religios
no mundo oriental, o político no mundo hellej
nico.
Em Roma, o direito penal reside na salim rei\
publicx. Primava a Magestas populi Romani i
a suprema lei penal era a salus rdpublicse\
principio que se traduzia na conservação
Estado.
No direito dos povos bárbaros predominava
o principio individualista, o qual informava ai
vi Já social, sendo o fundamento do direito pe-j
nal, repellem-seasoffensas com a força dobraç
e depois, por motivo de superstição religiosaj
por intermédio dos juizes de Deus, nos quaes
direito se transmuclava em força nua e cruel.
Um período fecundo no Direito Penal iniciase com o direito canonico. A Igreja proclamouj
o direito de asylo para subtrahir os individuc
á ferocidade das vindictas. Reprovou o institutc
do duello judiciário e, com o nobre principio de
amor ao próximo, erigiu em norma a fraterni-|
dade universal. Elevou o conceito da pena, ás»
sumindo o Direito Penal uma fôrma espiritualista. Si a expiação c ura principio de redem-'
pção, o homem com ella se regenera.

, pircito Canonico incontestavelmente prcsrclevantes serviços á humanidade, especialtc no que concerne ao Direito Penal e esta
]lia verdade que as paixões anti-religiosas
telllporaneas têm querido offuscar.
O período, entretanto, de máximo esp'endor
,i iniciado por Cesare Beccaria, o maior e meor j-estaurador do Direito Penal, autor da
,.|-;indc obra Dei delitti e delle pene.
l,;levou o principio da dignidade humana, tor]VllK lo vigente nas leis punitivas o máximo respeito aos direitos do homem, para o fim de ser
vopcitado o seu caracter moral, decaído por
li uva de haver delinquido.
A celebre obra, Dei delitti e delle pene, não
l i i i um monumento individual na historia da scicncia, mas um acontecimento social, uma revolução. O marquês de Beccaria foi o primeiro
dos cxtrenuos defensores dos pricipios da propaganda pela suppressão da pena de morte,
barbara e anti-christã, illegitima c inútil, Combateu também o insigne penalista italiano a
barbara instituição da tortura, a brutalidade das
penas infamantes com as quaes se dá o rebaixamento do homem ao nivel do bruto, vilipendianJo-se-lhe o caracter moral e negando-se-lhe a
pi 'ssibilidade da regeneração.
A pena, regulada de modo a não excluir o
respeito á humana dignidade e expurgada do
primitivo caracter rude e cruel e do insano e
grosseiro principio da vindicta:—taes foram os
Pricipios elevados em que se inspiraram as le' Cações e os juristas de todo o mundo culto,
dócil ás grandiosas lições do imniortal Cesare
^cearia.
Criou-se um regimen penitenciário adequado
s
novas necessidades que a Sciencia p rocia 111
Ara, e a Revolução, proclamando os princípios
c
"'9, fez respeitar os direitos do homem, ainda
decaído pela culpa.
Não sou thuribulario incondicional da RevoJu
Ção Occidental, amálgama de falso e verda• eiro, cie bem e de mal, segundo a critica de

t0r

•''-Ha conservou certas verdades tradicionacs,
»adas ao Decalogo e ao Evangelho. Na

^ Lu PLAY — LA ré/ut'»td socriate, chap. LX1 V,

ordem judiciaria, muitos progressos se realizaram depois da Revolução, como a igualdade
perante a lei e a separação do poder judiciário
do poder político, e, abolindo se a tortura, resto
de barbaria, completou-se uma evolução moral,
cujo pricipio é christão.
As luminosas idéas de Beccaria foram desenvolvidas por Carmignani, Garrara, Nicolini,
Pessina, Zuppetta, Florian, Vazsa, Puglia e
outros insignes criminalistas da gloriosa península.
O caracter da pena é complexo. O principal
reside no restabelecimento da ordem social, mas
os philosophos, com razão, attribuem-lhe outros
fins. Applica-se a pena para effectividade da
justiça, e, portanto, é baldado tão nobre escopo
quando, com esse acto, se nega a justiça ao
sentenciado, não se proporcionando á sua pessoa a instrucção de que carece e que a sociedade deve a todos os seus membros, ou ncgando-se-lhe os meios de, com uma profissão, ficar
habilitado a uma vida honrada, quando voltar
á sociedade.
A applicação da pena para conservação da
ordem social exige que o sentenciado seja submettido a um regimen de reediíicação moral,
para que não volte a attentar contra a conservação dessa mesma ordem social.
A expiação é um dos fins de que falam os
philosophos, mas, para tanto, é mister fazer do
condemnado um convencido da pena que soffre.
Outro fim é a regeneração do culpado, a quem
se deve dar instrucção, proporcionando um ofli •
cio, afim de empolgar-lhe o espirito, dominal-o,
extirpar-lhe os. máos sentimentos e gravar no
mesmo indelevelmente a noção do dever, do
respeito á lei e á sociedade, sem subjugar-lhe a
vontade inteiramente nos primeiros tempos, deixando que gradativamente ella surja e se desenvolva, no sentido de ser o próprio criminoso
que se esforce na obra de sua regeneração.
E' certo que alguns criminalistas não incluem
a regeneração como fim da pena, mas ainda
assim, com a maior verdade, lhe attribucm o
mais alto valor.
Pode-se dizer que a pena é direito do Estado,
do oilendido e do offensor : do Estado, restau-
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radpr do direito violado ; do oftendido, porque
Terminamos estas rápidas considerações solj
nella se- lhe proporciona reparação á oilènsa; a legitimidade e utilidade da pena, rebatenc
do réu; que acha na pena um meio de realçar-se com um único argumento, destruidor e expll
á ordem moral.
sivo, as doutrinas expostas em uma das auí
O critério de estimação entre a pena e o anteriores por um nosso collega,'que prociirc|
delicto é de caracter moral, qualitativo e não com sophismas frágeis, justificar a pena
quantitativo. E' de caracter étnico-physico. morte.
Não se pôde pretender uma relação de proSomos contrario á pena de morte, que felj
porção absoluta. Não deve a pena ultrapassar mente vae desapparecendo dos códigos.
oslimites impostos pelo respeito devido á digniComo meio de preservação, basta que o d
dade da personalidade humana, porquanto a pado seja posto fora da sociedade, na imj;
culpa não aniiulla o caracter moral do homem. bilidade de prejudical-a.
O deturpatnento que, com a culpa, soffre o
A sociedade não pôde, em hypothes ealgur
caracter moral do homem é susceptível de me- invocar a legitima defesa, visto não ser quam»
lhoria, podendo reintegrar-se a vontade desor- a este ponto; assimilável ao indivíduo, collocaeffl
denada e transviada, causa do delicto.
na contingência de não poder recorrer a outrl
E' necessária a coacção physica, rnas essa meio para conjurar um perigo imminentc.
deve conciliar-se com o respeito devido á perApplicar a pena para exemplo, intimidaçã
sonalidade humana, que permanece sempre in- escarmento, com siimino rigor, é inútil e,
violável ,
vezes, contraproducente, pois o terror dos L
A pena não deve importar na destruição do ceres antigos, onde tudo era bárbaro e desh
que é inherçnte á personalidade.
mano; não obstou nem diminuiu a pratica
A lesão.da integridade do organismo physico,' crime.
a infâmia que lesa a integridade da pessoa
Dizer que, punindo de morte, a sociedad
moral e a destruição da vida individual não age em virtude de uma delegação natural
podem ser matéria da pena. Adoptamos estas um poder quu só pertence a Deus, único sento
doutrinas, preconizadas pelo illustre Enrico da vida e do destino, é ensinar uma ficção
Pessina.
rigosa Certas thescs, levadas ao extre__
A pena cujo rigor ultrapassar estes limites é podem tornar-se nefandas, ainda quando sej,
suprema injustiça, c, em vez de ser reparadora, celestes as premissas.
será lesiva do ordem jurídica.
Sendo impossível uma perfeita adequação,
AJ.CIMADKS DELAMARE NOÜUEIRA DA GAIJ
deve a relação de proporcionalidade entre os
S. Paulo, 14 de maio de 1900.
delictos e as penas ser dictada por um critério
de aproximação.
( Do livro Primeiros Ensaios. )
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Saudades.
Saudade, anceio de quem chora, á beira
De quem vae para o azul livre, cantando !
Magoado olhar na verde sementeira
Das illusões que apenas vão brotando l

E' a saudade no bojo dos navios
Que soluçar nos faz bemdictas horas !...
Como nautas da vida, nos sombrios
llumbraes da noite, recordando auroras !

Saudade, doce imagem que nos resta
Dos almos dias em que nós brincamos!
Ruínas de hoje, quando outr'ora em festa,
Saudade amarga, porque te buscamos > !

Materno beijo, quando á despedida
Do filho amado que se vae partindo...
Vivas saudades, quanta vez na vida
A alma despertas com um pezar inundo ?!

Voltar dos pfélios de cabellos brancos
E o lar, abrigo de floridos sonhos,
Vasio ver, e os tumulares bancos.
E os arvoredos graves e tristonhos !...

A' meia noite os Tantalos da magoa,
Gondoleiros cantando- pela rua !...
E, pelo azul, meus olhos, cheios d'agua.
Mortas saudades revivendo á Lua !
DESOUZA DANTAS.
Bahia, 1909.

\
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Congzesso de Estudantes
Noticiam os jornaes que uma commissão de
estudantes se acha nesta capital tratando da pró
xima convocação de um Congresso Brazileiro de
Estudantes, a se reunir em S. Paulo.
As bases do Congresso já foram publicadas e
por ellas se vê quão intelligente e digna de interesse é a idéa. E' mesmo altamente significativo para o nivel intellectual da classe acadêmica de S. Paulo que a idéa parta de lá.
Segundo se noticia também, já a activa commissão que aqui se acha conseguiu certo numero de concessões e favores do Governo, restando-lhe apenas obter a franca adhesão e apoio
da classe, o que de resto não parece difficil.
Ouvindo fallar em Congresso de Estudantes,
nem todo o mundo faz bem uma idéa do que
sso possa ser. Reunião de estudantes evoca
sempre a imagem de grande pagodeira, de refinada parodia, como se diz em Lisboa.
Era essa, em parte, a idéa que fazia quem
escreve estas linhas quando, cm 1906, tomava
cm Paris o comboio quando o ia levar a Milão,
onde assistiria ao i ° Congresso Internacional de
Estudantes.
Mas em lá chegando, a impressão foi totalmente outra. Ver alli naquelle salão gente do
Brazil alacremente conversando com severos
finlandezes, argentinos elegantes em palestra
com gélidos russos, uruguayos gesticulosos cm
discussão com australianos : Que impressão
agradável e imponente a daquelle grande guizado internacional.
Depois discutiu-se muita cousa séria. Uma
das sessões mais barulhentas foi aquella em que
Bruno Lobo, — hoje grave professor da Kaculdade de Medicina -— propoz uma moção de applauso e solidariedade dos estudantes, com
os seus companheiros russos, victimas do banditismo do czar na lucta pela liberdade.
Foi uma cousa estupenda I

O Congresso se reunira sob o patronato]
rei da Itália, sendo presidente de honra o milj
tro da Instrucção. A principio as palavras
Bruno Lobo causaram uma impressão de
vor. Depois os representantes russos se Ie^
taram commovidos, os olhos humidos de
grimas. Pouco a pouco a emoção se foi a
pagando e as ultimas palavras da mói
foram ouvidas de pé por todos os estudanj
que a cobriram de palmas e gritos enthuj
asticos.
Um estudante romano pediu a palavra,
ca mais esquecerei a sua figura esbelta e nol
a faixa branca pasada a tiracolo. Nem n§|
nervos deixarão de vibrar ao simples ev
que eu faça do frêmito que os percorreu,
enthusiasmo delirante que as palavras quenj
c fortes do romano produziram na sala.
O romano propunha que se juntasse á mi
de Lobo um pedido de perdão para Maria l
redowska, a revolucionaria russa que aguarda]
no calabouço a sua execução.
Um russo se levantou, caminhou para a |
buna, abraçou e beijou o romano.
Durante alguns minutos a multidão de cst
da .tes fremiu arrebatada por aquclle espectaj
emocionante.
Não sei que fizeram os dirigentes do Cl
gresso, si enviaram ou não ao czar o telegríj
ma que fora formulado. Sei apenas que
Spiredowska foi mais tarde executada, si
que nada tivesse podido demover o czar. 'i
Mas, desse Congresso de Estudantes, offl
depois se estudaram problemas vários ficou em
pedido de perdão como um protesto lançada
humanidade pela mocidade acadêmica de«
paizes, reunida em Milão.
Por ahi se vê quanta cousa nobre c quaní
acto grandioso se pôde esperar deste CongresJ
de Estudantes.
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i ,centemente o Brazil se fez representar em
Miv-resso Internacional em Montevidéu.
11111 C OU»
que a representação do Brazil foi brilliante. lho cmtanto ella deixou de si um triste
, unl ento votando contra uma moção de symtliia a Corda-Frates, uma associação interna)na l de estudantes possuidora de uma historia nobilitante e digna.
•\ias, infelizmente era um erro o Brazil com-nrcccr a congressos internacionaes quando faltiva na classe acadêmica brazileira uma cohes -,,) unia unidade de vistas, não havendo meios
de estobelecel-a, dadas as distancias enormes
que separam os vários núcleos universitários.
i; S sc inconveniente acaba de ser removido pela
brilhante iniciativa dos estudantes de S. Paulo
o invocando um Congresso Brazileiro de EstuAssim, sim. E' preciso que primeiro se saiba
oiiuo pensam os estudantes brazileiros para depois lazel-os representar-se em congressos internacionaes,
Eu não sei, porém, si convém dar uma orientação meramente scientifica ao Congresso. A
meu ver essas reuniões têm por fim approximar
os estudantes entre si. Talvez fosse mais lógico
discutirem-se cousas de interesses geraes da colectividade, taes como facilidades em bibliotecas, em livrarias, reducções em hotéis, em
agens, franquias de laboratórios, de hospitaes
hospícios, publicação de trabalhos em revista
:
"Heetiva, em summa, tudo quanto pudesse fahtar a vida do estudante na sua missão social:
i ° estudo.
1
debates scientificos não deveriam ultra:ir
"s limites de um simples entretenimento
0
espirito, sem attingirem ás culminancias
e
Problemas transcendentaes.
-'edito mesmo que das reuniões de estues
deveriam partir delicadas suggestões ao
w sobre a questão do ensino, suggestões
U
GS á cohibição dos males e abusos de que
lei
xam os próprios estudantes.

Haveria problemas curiosos a at
como a uniformização do ensino,
com a separação hoje nitidamente traçada"
civis e militares que fazem todo o seu curso,
desdea instrucção primaria, completamente afastados uns dos outros. Aconselhar o systema
adoptado em França, e muito tempo seguido
entre nós, com a chamada Escola Central, onde
civis e militares recebem a instrucção até o momento em que a especialização exige a separação. Isso traria como vantajosa conseqüência a
extincção desse espirito de classe totalmente injustificável, que já faz com que hoje qualquer
fedelho do Collegio Militar se refira a qualquer
de nós com o desdenhoso epitheto de paizano,
do qual o separa uma barreira intangível l
Em summa, as questões não faltariam, certamente si um Congresso de Estudantes quizesse
evitar a discussão pedantesca de themas scientificos, mantendo-se em um plano mais útil e
pratico ao estudo dos interesses da classe.
Das bases publicadas para o próximo Congresso Brazileiro convocado pelos estudantes
de S. Paulo não se pôde dizer que predomine
essa tendência pedantesca. Parece mesmo ter
sido intenção de seus organizadores manterem se num justo meio termo. Por isso as bases são
magníficas. Só uma cousa causa espanto: porque marcar a data da reunião annual do Congresso, em época de trabalhos escolares. Não
seria mais racional que elle fosse nas férias ?
Mas o primeiro Congresso vai com certeza
resolver sobre isso. E elle vai sobretudo marcar
de um modo brilhante o inicio de uma vida coheza e forte da classe acadêmica brazileira, na
qual se assegura desde logo um dos primeiros
planos aos estudantes de S. Paulo, os intelligentes promotores de tão bella idéa.
MAURÍCIO DE MEDEIROS.
Rio, (2 de janeiro.
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Jfo Escriptor dos «Primeiros Ensaios»
Caríssimo Delamare.
Tendo a leitura do teu livro me despertado
uma viva sympathia, resolvi dizer publicamente
a minha opinião, o que não farei, entretanto, por
meio de um artigo de critica, de uma analyse
completa, minuciosa, mas por esta dcspretenciosa apreciação.
Estréas a tua carreira litteraria com os Primeiros Ensaios de critica philosophica, o que
constitua nos tempos actuaes uma excepção.
Assim é que, a maior, parte dos novéis litteratos, dos homens de lettras em formação, procuram apresentar livros de versos, sendo alguns
bons, outros soffrivelmente legíveis, outros que
quando acabamos a sua dolorosa leitura nos sentimos empanzinados de parvoices.
Repito, o teu livro é uma excepção.
Este destaque do trabalho que apresentas,
evidencia que o teu espirito superior não se conforma com a marcha costumeira e mal entendida das intellectualidades principiantes do
nosso paiz.
Não quero, com esses dizeres, fazer-te elogios
banaes de que estão cheias as nosssas chronicas,
elogios convencionaes e bastardos que o teu
próprio caracter repelliria; entretanto, é innegavel que, quem ler o teu livro, sem arríère
pensée, ha de voltar a ultima pagina saudoso
das outras que se foram insensivelmente, cheias
de lógica sã, de phrases brilhantes, de trabalho ardoroso, de valor incontestável.
No primeiro capitulo aos-Primeiros Ensaios,
dizes o teu modo de encarar a critica, expões
todas as falhas que ella tem actualmente, censurando as opiniões parcialissimas de alguns escriptores, denominando-as « palhaçadas ».
Muitos ha que escrevem do mesmo modo,
mas não fazem o que dizem ; entretanto, cumpre-me salientar aqui que comtigo não succede
o mesmo.

De facto, adoptando por principio a cit
de Lemaitre « a critica moderna é uma
versa », analysas imparcial, frio, todos os
balhos a criticar.
Assim emquanto que amarrotando atiras
cesta dos papeis imprestáveis os versos
baios do Sr. N. Pereira, acolhes carinhosam
os de Assis e A. Seixas; ainda, o que é
frisante, atacas e defendes José Veríssimo,,ten
previamente argumentado o teu modo de
ceder.
Logo na primeira pagina da tua prefação
crê vês « críticos de beira de estrada », isto
que se pôde chamar um instantâneo da n
vida litteraria. Com effeito, não ha espirito
diocremente vaidoso que se não julgue coM
direito de installar-sc na posição de critico]
emittir juízos, sentenças, que elle próprio i
porque o faz.
Dizes com demasiada razão '< E' necei
que entre nós haja uma reacção contra o
visível estado pathologico (da critica), para
possamos affirmar aos olhos do estrangeiro,
temos uma litteratura completa e nossa. E
cessario seguir a directriz da verdade, deixai
de lado as paixões e inimizades, tornanM
imparciaes tanto para seus amigos como enj
lação a seus inimigos »; bellissimo é o teu
tender e admiro não seres um descrente, qufl
o espirito do homem hodierno está tão ereM
biose com as paixões e inimizades.
Muito sensato é o capitulo « Estylo e ffl
litterarios », onde mostras sobejamente O:
possante discernir e uma bibliographia de me
Traslado para aqui este pedacinho ptj
cioso :
— « Estylo — cremos — é a marca pe^
do talento do escriptor, é o espelho de
alma, o reflexo de seu temperamento. »
Em seguida tratas do « Estrangeirismo », v^
berando o fanatismo pelas cousas estrange|^B

v n verdade, são dignos de censura, desde os
; n ,r C nuos que passam três semanas na França e
.c'm carregando no R até o autor de Inno.a,cia, o nosso Taunay, por ter escripto a Relirada da Laguna em francez.
\y bem de ver que falei aqui da França, conl( , um simples exemplo.
Confesso, entretanto, que cahi também nesse
t . n -<> de onde me tirou Sylvio Romcro. Estávamos cm .Mendes, fugindo ao calor escaldante
iíe Março.
Diariamente o grande escriptor via-me enthusiasmado, apreciando o talento narrativo de Dumas, a ironia excêntrica de Wells, o jornalismo
de loão Chagas, o phrasearde Eça etc.; isso o
incnmmodava com certeza, porque um dia elle
não se conteve e perguntou-me francamente :
. PI irquc não lê você também os nacionaes í »
Kellecti na pergunta do mestre, o meu discernimento escurecido illuminou-se por momentos
e vi a injustiça que estava commettendo em
abandonar a leitura dos nossos autores, dos
que cantam e descrevem o que é nosso, os
nossos costumes, esta natureza infinitamente
linda, os factos do nosso temperamento ardente,
meridional, pelos que escrevem, quasi sempre,
cousas alheias ao nosso sentir, porque não são
nossos, porque não os possuímos. Sou muito
urato a Sylvio Romero, elle despertou-me o
11n
r pelos cscriptorcs brazileiros.
'• s te facto, que acabei de relatar, está talvez
11
POUCO deslocado, deveria narral-o no cabulo em que especialmente tratas de Sylvio
Romcro.
I
grande admiração que tenho pelo autor da
"liição do Lyrismo, torna-me um arraigado
II
de tudo que se lhe refere; imagina, pois, o
cnthusiasmo, o frêmito de contentamento,
nJ
' o deparei com este capitulo.
'-o
com grande interesse, com vera satisj IaÇão.
Sar;

s

| ' innanado com o teu modo de peii'Vlvio é um vulto de talento excepcional e
" encyclopedico a quem a critica lucral ciar' a-Cr't'ca ucvrotica, apaixona Já tenta deprec
i,í
üzmente não lograrão o intento porque,
u
menosprezado por meia dúzia de tem-
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peramentos doentes, é contemplado pela maior
parte com o profundo respeito, o delirante
enthusiasmo de que um brazileiro é capaz de
contemplar uma das mais rutilantes cstrellas
de sua constellação litteraria.
Sylvio Romero, dizes, foi arredado do Parlamento pela politicagem « essa mcssaüna cançada
pelo cancan de tantos carnavaes». Isso é um
absurdo que já se tornou facto normal — desprezar os homens de mérito.
Quem ler com vistas um pouco mais penetrantes os capítulos Minas e a Federação e a
Republica, poderá antever através da nuvem
aureo-rosea de tua mocidade o céo límpido,
explendidamente azul do teu futuro, poderá
vaticinar o homem que serás na vida publica.
Na realidade, os princípios que nelles estampas,
os sentimento puros que lhes imprimiste, bem o
demonstram. Afíirmo, com desassombro, serás
um vencedor na grande lucta social, — na sociedade, esse grande mar de correntes contrarias, — em qualquer ramo de actividade humana
que empregues teus esforços, teu caracter integro, teu talento poderoso saberão encaminhar-te triumphalmente l

Cheguei á 2a parte do teu trabalho sem a mínima noção de cansaço. Nesta encontrei um capitulo que me attrahiu « Religião e Sciencia »,
onde analysas com grande perspicácia a obra de
Didon—La science sans Dieu. Narras ahi todas
as tuas convicções inspiradas pela leitura salutar daquelle livro e dizes, argumentando, com o
escriptor de Jesus Christo, não haver incompatibilidade entre Deus e Sciencia. Muitos autores são dessa opinião, entre os quaes Fõninger, si bem que outros tantos luctem pelo
contrario. Com effeito, si fosse enumerar aqui
todos os que defendem e combatem opiniões
sobre este ponto, teria que escrever infinitamente nomes, desde grandes vultos até indivíduos adhesistas deste ou daquelle pensar, por
motivos futeis e desprezíveis. Mas o que se
deduz de tudo isso ? Que és digno de todos os
louvores.

CF
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Expliquemo-nos.
Esta questão de Deus e Scienda é discutidissima, todos o sabem ; grande parte da mocidade de hoje, ou por dificuldade em escolha
de blibliotheca, ou por pretexto de ser inútil,
ou por qualquer outra razão, abstem-se de investigar este assumpto: a seita dos descrentes é
enorme, a dos indifferentes colossal.
Outros, espíritos impressionáveis, têm o cérebro vulcanizado pelas controvérsias de escriptores convincentes, estão em confusão, incapazes de emittir qualquer juízo; outros, talvez
por .pedantismo scientifico, arvoram-se em biologistas, desprezando n origem da vida e
occupando-se somente da sua physico-chimica,
si bem que Claude Bernard seja bastante suggestivo quando diz : « La verité scientifique
será toujours plus belle que lês créations de
notre imagination et que lês illusions de notre
ignorance >> e mais « au fond lês manifestations
dês corps vivants aussi bien que celles dês corps
bruts sont rattachées à dês conditions d'ordrc
purement physico-chimique»; pois bem, é digno
de applausos, os mais francos, um joven como
és de 19 annos declarar-se um crente, depois de
assimilar nessa leitura immensa e contradicta !
Nesta, como em todas as subdivisões do teu
livro, mostras o quanto conheces o nosso idioma,
cujo estudo se acha tão compromettido pela invasão do smartismo frivolo ou pelos sentimentos
mercantis de alguns educadores.
Dedicas um capitulo especial ao Assis, onde
descreves a constituição nervosa, o talento rutilante do joven poeta e furtas do seu longo repertório, apezar de curta idade, dois sonetos
admiráveis, que bastam para crear um renome
justíssimo. Aqui me curvo em homenagem ao
esplendido poeta — o nosso Assis.
Segue-se uma silhueta de Ricardo Gonsalves.

Ahi demonstras o fino valor descriptivo q
possues e o crítico emérito quem em pouco
rás; e nessa carreira, onde fatalmente encont
rãs desaffectos, fica certo que os seus ataqiij
serão inúteis, ondas furiosas de despeito que
nada valerão ante o dique formidável de tj
merecimento.
Na 3" parte exhibcs as tuas provas de dirj
das quaes nada posso dizer, por isso que
outro rumo de conhecimentos. Entretanto,
fique bem patente, são de uma leitura agrada
lissima.
Já vae muito extensa essa apreciação, ei
mesmo interminável, mais algumas palavra|
farei ponto.
Effectua-se aos 14 de julho de 1909 o CoB
gresso Brazileiro de Estudantes, isto ó, um pai
só histórico da vida acadêmica brazileira. M;
quem gerou essa idéa gigante ? Quem alevafi
tou o mais brilhante ideal acadêmico? Affl
biades Dela maré. A ti devemos nós a orige
desse Congresso, desse incentivo pelo estudf
essa solidariedade da classe estudante
Não te furtes á justiça, deixa que te jogul
pétalas multicores sobre a tua fronte juvenil
Essa gloria terás sempre desafiando a eterí
e clássica ingratidão do tempo que tudo sepuj
tá, que tudo esquece !
Referindo-me á tua pessoa, asseguro: és ul
das mais bellas e viccjantes flores que esta p|
tria fértil, querida, não se cança de produzir J
Referindo-me ao teu livro, digo, são pagif
adoráveis onde se ostentam estudo minuciosa
intelligencia diamantina, autonomia de
mento I
Do teu
RENATO B. MACHADO.
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Jl philosophia e a mocidade univezsitazia
\o Brazil, o ensino secundário se acha num
de adiantamento que permitte a este paiz,
relativamente novo, supportar confronto com
qualquer outro, que tenha a seu favor longo e
fecundo passado histórico.
Infelizmente, não se pôde dizer o mesmo
etim relação ao ensino superior da Philosophia.
< ) Brazil o mais que fez foi inscrever nos
programmas de ensino um curso de Lógica —
LU! verdade muito desenvolvido — para o 6"
anuo dos Gymnasios ; e um curso de Philosophia de Direito nas Faculdades de Direito.
Alas nem nos estabelecimentos offlciaes nem
nos institutos livres se encontra, apropriada á
mocidade universitária leiga i um curso completo, regular, abrangendo todas as diversas
partes da Philosophia.
\?.' uma grande lacuna, não ha negar.
He facto, tratando-se de um espirito culto,
olhe impossível prescindir da Philosophia,
'-'«mio é impossível furtar-se a questões philosophicas.
Por isto disse com espirito um philosopho
'rancex, Alfredo Fouillée : « O homem é um
• : 'iiimal metaphysico ».
Quem com effeito, não terá feito a si próprio
perguntas como estas : Que é o ser ? Que é o
hc
'ii e o mal í Que é o infinito e o eterno ?
Que é Deus ? Que é a vida > Que é uma substancia, uma causa, uma força ? Que é a natuCX;
', a matéria, o espirito ? Que é o bello, o
direito, o dever? Qual é o fim do homem e das
s
°ciedades?etc., etc.
cst:ido

l

T-y

nios
leiça, porque é sabido que rs seminários e
vicos°r''eris religiosas proporcionam a seus alumnos e no, • Um curso completo de Philonophia. mais ou menos
--'tnvolvi-Jo, conforme !is circumstancias. Sabe-se também
" ° Exra. Sr. Arcebispo de S. Paulo erigiu, com a
^1ei P^o vacila e o concurso das CungregaçOeH Romanas, o
' *Unario Metropolitano em Faculdade Eccl^siastica.
""_ distribuo pjr tre;j annos de estudo, um curso desen°.'vtdo de Pbilosophia,
gráos
ophia . e tem o direito de conferir gr
estudantes que o tenham s eguido com bom
«liado.

E não só os homens propõem entre si estas
questões, como também forçosamente as têm
de resolver. E as soluções que dão são verdadeiras ou falsas, completas ou incompletas ; são
devidas á reflexão pessoal ou á influencia da
memória— leituras, conversações, estudos esboçados ; são inspiradas pela pura preoccupação da verdade ou pelo desejo de lisongear
seus preconceitos, seus interesses ou suas paixões. Têm estas soluções, em summa, um
valor muito desegual : umas vezes são inócuas,
outras são funestas, mas afinal são soluções de
grandes problemas que, por força surgem no
espirito humano, desde que possua alguma cultura, alguma curiosidade, algum poder de reflexão ; para tudo dizer numa palavra, são philosophias. Ha, pois, questões philosophicas
que se formulam em qualquer sociedade intelligente e culta. Ha também theorias que as resolvem ou, pelo menos, têm a pretenção de o
fazer.
E ainda mais: essas theorias se publicam, se
propagam, se ensinam ; ellas subordinam os
conceitos dos oradores e dos políticos, dirigem
a elaboração das leis, inspiram os decretos,
dão tom aos diários, são a alma das palestras e
penetram com a educação na alma infantil.
E assim se confirma a affirmação do judicioso escriptor Ernesto Ilello : « São os princípios que conduzem o mundo, e o mundo não
sabe pelo que é conduzido ».
Ora, não é da mais alta relevância que os
moços intelligentes e illustrados estejam de
posse dos princípios que governam o mundo ?
Não é do seu interesse, uma vez que a Philosophia existe, emprehender o seu estudo ? Não
é tão importante a adhesão a uma philosophia
verdadeira e a repulsa de qualquer philosophia
falsa e incompleta í E, si ha princípios que g-overnam o mundo, quer elle queira, quer n5o,
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não convirá promovermos sua adopção, com
exclusão dos princípios falsos ?
E por isso nenhuma sociedade culta se tem
descurado da Philosophia; nenhuma chegou
ainda a admittir que o ensino superior possa
ser limitado a formar médicos, advogados ou
engenheiros ; todos os paizes têm estabelecido
cursos de Philosophia ; e quando, pouco tempo
faz, o honroso prêmio Nobel, de litteratura, foi
conferido, não a um litterato propriamente
dito, mas ao philosopho Rudolph Eucken, o
jury significava com isso a importância preponderante que, mesmo sob o ponto de vista litterario, ligava á solidez das idéas, de preferencia
á mera perfeição de fôrma, quando esta não
sirva para revestir algum pensamento de
valor.
Difficil seria apurar os motivos porque não
ha, no Brazil, universitário, escolas de Philosophia para os moços em geral.
Todavia, importa pouco, perscrutar as causas
da situação que aqui reina ; nós a assignalamos, repetindo que a julgamos defeituosa e
singular, em se tratando de um povo de tanta
receptividade intellectual, qual é o brazileiro.

metaphysica se parece assim, á escuma qul
paira á superfície das águas de um rio, dcsfal
zendo-se quando é arrastada por setas, pnr|
dar logar iramediato a outras porções que sã
irresistivelmente arrastadas pela correnteza d
rio. E nunca essas escumas são bastante rcsigj
tentes para sobre vi ver ás subsequentes apparicõé
ephemeras ; é como si fossem obrigadas a seguij
fatalmente o exemplo de suas predecessoras
A' comparação, vê-se que não falta ncrri
delicadeza nem exactidão. Kant lamentav
este insuccesso dos homens em quererem cd
lher esta espuma metaphysica levíssima, qu
a corrente da sciencia progressiva produz <
consome a ura tempo. D'ahi seu projecto de dal
ás preoccupações mataphysicas uma base criticai
e sua crítica quer ser constructiva e o quer sei
de metaphysica. Pode-se duvidar disso quandd
se lê a sua critica ? Basta apenas comparar o
titulo de seu resumo authentico, a saber: «Prol
legomenos a todo o estudo metaphysico qul
pretender ser scienti fico ». Kant pela suacritici
acreditava ter tornado aprehensivel aquella cspuma metaphysica a que acima nos referimos!
Comtudo, si sua intenção era leal, seu moda
de agir era frio, e elle a tornou aprehensivel!
transformando-a em gelo. E este gelo kantianffl
vale talvez menos do que a leve e subtil espuma
Parece-nos que é sobretudo durante a juven- philosophica, cuja subtilidade, elle lastimava. CJ
tude que se deve fazer estudos dos princípios mundo intellectual, percebendo isso, não deixo»
da Philosophia. « O homem é um animal mede proseguir no estudo da metaphysica. Depoii
taphysico », acima repetimos com Fouillée ; e, de Platão, de Aristóteles, de Philon, de An-l
realmente, os leaders actuaes do pensamento selmo, de Spinoza, de Leibnitz, todos predecesl
humano são metaphysicos.
sores de Kant, o espirito humano continúaM
Falíamos de Aristóteles e Kant, diametralprocurar a metaphysica, sendo que nunca tevef
mente oppostos um ao outro em suas conclu - tanto cuidado com as noções superficiaes comei
soes finaes, mas oppostos no mesmo terreno.
depois de se ter dedicado á fria doutrina kan-l
São duas rodas, reunidas por um mesmo eixo, tiana. O século XIX foi repleto de tentativa!
e em volta do qual circumvoluciona o cyclo para degelal-a; depois de Hegel, de Schellini
das variações do pensamento contemporâneo.
e Fichte vieram os sentimentalistas, tradicionaB
O próprio Kant se lamentava destas fluctua- listas, eccleticos, espiritualistas exagerados, on-p
ções do pensamento metaphysico : « Emquanto, tologistas e modernistas.
(disse elle nos Prolegomenos § 4) vemos a sciD'outro lado eis que os positivistas clamam:',
encia se pontificar e se expandir, vemos o pro- Metaphysica ! grandes deuses! isso era bom para
blema metaphysico diversamente resolvido, outros tempos, agora a civilisação amadurecei
constantemente estudado de novo, periodicae regeita sua vestimenta de gaze, para se revestir
mente corrigido, e finalmente estacionario. A com a toga viril, costume oficial do estudo cv-
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. ,0 de factos positivos. E, como a meta'^ íca é boa para outra edade, ajuntaram, cila
" " / boa para o indivíduo senão em sua moci,iáo <d-ul<i!
pjl-o o próprio Comte.
Xte o repetimos agora.
mm, a mocidade tem confiança na verdade
, _ or jem ideal, detesta o estudo exclusivo do
• .[-o concreto; sem duvida, ella quer ver e
senti'" 0 Positiv0' mas l1161" comprehendel-o,
elcval-o, exaltal-o, quer ler também nas entrelinhas, ouve o que é dicto, mas quer dizer ella
, r opria o que ficou subentendido ! E si a preocciipagão metaphysica é das almas das moças,
ella é a fôrma intellectual rigorosamente scientiíica da preoccupação do abstracto e do ideal,
preoccupação esta que é útil e segura.
< ira, si o homem deixa de ser absorvido pela
metaphysica para se tornar positivista, como
Comte pretende, não ha para isso senão um
motivo: é que o homem na mocidade faz metaphysica sem direcção, sem paciência e mais por
tendência e impulsão natural, do que por ap^icação. Mas, si quando joven, o homem faz
metaphysica do mesmo modo que faz qualquer
outra cousa, como quando"chega á edade madura, isio é, com paciência, com attenção, com lealdade e com trabalho nós lhe promettemos que
na maturidade, elle a fará ainda, mas do mesmo
nu ido que na mocidade, isto é,'com prazer, com
mor e com enthusiasmo; ainda mais, elle a
;u
'a com successo e recolherá, com brilho, abundantes ii-uctos !
oitn, Fouillée teve razões de sobra para dizer:
' homem é um animal metaphysico » ; nós acis
centamos que é com successo, com alegria,
es
te homem continua a estudar com methodo
; e
°m paciência.
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de direitos, elevar-se-ão á essência do Direito
fallarão do progresso e procurarão seu curso
invariável, fallarão de fraternidade e cuidarão
do fundo essencial da natureza humana, fallarão
de sciencias e farão allusõcs ás suas verdades
indubitaveis. . .

Não pretendemos que o Congresso de Estudantes se transforme em um Congresso de
Philosophia; não, que esse não é seu fim.
Mas sabemos que quando o Congresso finalizar seus trabalhos, quando tiver cessado o écho
de seus discursos, quando imprimirem suas actas
e seus relatórios, haverá entre essa mocidade intelligente e estudiosa, uma maioria que reílicta
e diga: Agitamos idéas, forçosamente cogitamos dos princípios, ouvimos afirmações verdadeiras e duvidosas, fizemos philosophia, tivemos a intuição experimental dessa philosophia que auxilia ao progresso, como também o
pode comproraetter. Em summa, muitos repetirão sem o saber a grande idéa de Hélio:
« São os princípios que conduzem o mundo,
e elle não sabe por quem é levado ! »

Em um discurso importante, ha pouco feito
para obter uma cadeira de Lógica, um candidato, repetia ironicamente que « para fazer metaphysica é preciso ser velho, rico e allemão ».
Não sabemos quaes as condições exigidas para
fazer má metaphysica, não sabemos si as que
acima foram ennunciadas fazem parte destas. Sabemos, porém, que para fazer boa metaphysica,
é preciso começar a estudar quando moço, é
preciso o culto leal da verdade, e nunca preoccupações de ordem material ou pecuniária, e
que não é de rigor ser antes allemão, inglez ou
ara appHcar isto ao Congresso Brazileiro de francez do que brazileiro !
stu
dantcs, diremos: Os estudantes brazileiros
DR. C. SENTROUL,
suas reuniões, em seus discursos farão muito,
Sl)
bretudo farão philosophia, talvez sem o sa- lente de Philosophia na Faculdade Livre de PhylosopMa e
Lettras de S. Paulo.
-'ein, como se faz tudo que é natural. Fallarão
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de sandalo que, abertos á luz das tripatenteiam irradiações polychromicas
_ pedras preciosas.
' ( meamos este pequeno e admirável dialago:
s

Jesus

Magdalena (mirando os collares)
Certo não me abalançára a trazer á tona sen- obra portanto de arrojo porque : ou aqu
timentos affectivos, si não palpitara n'elles
personagem mystico e divino falaria as palaj
também uma funda emoção esthetica.
do evangelho ou lhe emprestaria sentimet
Solicitado cavalheiresca e generosamente para
humanos que viessem destoar do typo idd
fazer parte em esta festa de espirito, e achando sado. Esta difflculdade foi ladeada por seu iri
que de mim próprio traria quasi nada, resolvi o conhecido poeta Goulart de Andrade, <
dar a conhecer dois poetas de cuja consangüialterando a ordem dos episódios, desenvcx
nidade me orgulho e cuja obra em breve ahi novo thema aproveitando, entretanto, todc
estará, como um tabernaculo que abre portas lavores lyricos tão finamente entretecidos.
de oiro para um âmbito de púrpura.
Assim, pois, á guiza de proemio, ficam
Trata-se de um poema cujo titulo epigrápha plicadas a razão pela qual escolhi este assucp
estas linhas, e que, apezar de inédito, já tem e a gênese da obra de que me vou occuparl
occupado as pennas dos mais altos artistas do traços largos, aiudado pela memória, peloj
nosso paiz. E' um evangelho? Um drama? fccto que me liga aos seus autores, e pela
Uma tragédia ? Não n'o sei dizer. São episódios tade que ponho aqui em obedecer as soj
deliciosos, vividos e pungentes da humanidade, tações tão fidalgamente feitas.
sendo a sua gênese deveras tocante.
Começado em Alagoas pelo meigo espirito
de Aristeo de Andrade, elle ia crescendo como
um manto de seda que se tecesse pelos dedos
Sob ura velado de trama diaphana, em _
de um grande artífice. A arte do doce poeta, palácio magnífico, Magxialena, a loira, so|
era toda de nuances, de mysticismo, de vago. vendo a revoada branca das cegonhas ao
Madrigalesco e sensitivo, elle amava as rosas clinar do dia.
já colhidas para não lhes mentir as agudezas dos
Fitando os doces olhos do Nazareno, cila
acúleos. A acçáo portanto, seguia por uma ve- sentiu transformada, e o seu febrento amor, L
reda alcatifada de musgos e illuminada pela luz seu desvairamento quebraram-se e apazigu
quebrada nas franças verdes.
ram-se em mudas comtemplações, em long
Quiz, porém, o fado que esta alma boníssima vôos de alma. Jesus apparecia-lhe ninha
demandasse outras espheras em busca talvez de
numa aureola, sorrindo para o céo. Esta vis
novos destinos... Qual o plano da obra tão brigravou-se-lhe no peito, e a mystica figura <
lhantemente começada ? Qual o seu desenvolviRabbi entrou de apparecer-lhe a todo o ir
mento ? Foi segredo que se finou com o vate,
tante. Pelas tardes calmas ella se deixava fie
arrebatado ao mundo de emboscada, problema
immovel, sempre a crer na sua vinda, tantof
cuja solução foi porfiosamente procurada pelo
seu coração o solicitava. Assim, foi encontrad
espirito do poeta vivo, como o ultimo preito
por Judas, moço e lindo, que lhe interrompe
de admiração e de saudade.
scismar solicitando o beijo que só os seus
E' evidente que o poeta morto daria a Jesus bios sabiam dar. A scena ahi se subtilisa e
o papel preponderante na peça, pois que a sua plende em poesia pura. Ao ser lhe recusado
entrada ficou marcada na pagina interrompida ; beijo, Judas entrega a formosa amante

,\j, que lindas que são : lyncurios e beryllos...
Judas (num madrigal)
Do scismatico azul dos teus olhos tranquillos
Como o genezareth de turquesinas águas...
Magdalena (enlevada, sem ouvil-o)
[ Ametliystas !
Judas
Da cor das saudades e maguas.
Da violeta que flore em torno de teus olhos...
Magdalena (sem ouvil-o)
l Esmeraldas!
Judas
O mar que os hypidos escolhos
K os hiuleos cairéis onde morre a esperança
l Esconde sob um ar de calma e de bonança...
Magdalena
(

ipalas iriáesl Sardonios amarellos
De ouro fulvo!
Judas

(

' teu rosto, c a cor dos teus cabellos ! —
Magdalena (parecendo escutai-o)

, o pezar que me punge e devora
\ noite de minh'alma l
Judas
O amor é uma aurora !
Magdalena
e

"'anadas e rubis !
Judas
São as paixões que agitam
pobre coração !

Magdalena [ouvindo-o)
As que raivosas gritam
Aqui dentro do meu, num mar encapellado !
E' um presente de rei...
Judas
Por ser do teu agrado...
Agora, o beijo, sim ?
Magdalena
Um beijo? Só, por isto?
E todo este dialogo fine maravilhosamente
com a esquivança da loira cortezã e a cxhuberancia da paixão do moço moreno, que afinal é
utilisaclo pela sagacidade felina da peccadora
para buscar Jesus, o nigromante de quem se
dizia possuir philtros para as doenças de alma
e do corpo.
Na espectativa da vinda d'aquelle por quem
andava todo o seu ser, fica Magdalena quando
os seus pensarcs são cortados pelo canto das
raparigas que voltam da ceifa, todas felizes e a
falar dos noivos que hão de vir. E com esta
scena de melancolia em que a peccadora recorda a sua meninice ingênua, lamentando a
virgindade perdida, acaba o primeiro episódio,
fazendo descer sobre nossa alma, um deluculo
de saudade serenamente doce.
Do não menos bello trabalho de Goulart de
Andrade, nada direi.
São conhecidos demais a sua previlegiada
tcchnica, o seu estro admirável c a frescura de
seu talento.
O thema é talvez pouco orthodoxo, mas é
profundamente, extraordinariamente humano.
O Correio da Manhã, inserindo em suas
paginas o retrato do auctor com o segundo
acto d'esta peça, disse do seu valor sufficientemente.
Todos os personagens soffrem e mais do que
todos, Judas, o eterno condemnado, cuja redempcão chega por fim pelos lábios de Magdalena, após a sua morte.
Só a figura do Divino Mestre paira incorporea e espiritual. Ella não apparece senão
subjectivamente, porque ella é o eixo de toda
a peça.
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U seg-undo episódio passa-se no poço de
Todos que descem do Golgotha descrcv^
Jacob. E' o debate entre o amor do espirito e
ao torturado pelo amor, as scenas de Man.
o amor do corpo. Magdalena e Samaritana enlena aos pés da Cruz, desvairada de dor, c<j
contram-se no mesmo ponto da Samaria e no tada de sofrimento.
mesmo ideal longínquo e inatingível. O ciúme
E tudo isso vem acutilar a alma do ...,
cresce em ambos, mas o final, é commovente
Judeu, ate leval-o á allucinação c ao dês
pela tristeza que cada uma sente vendo o sofri- pero.
mento e a belleza da outra. E ellas ao afasE' quasi impossível fazer, o ci>mple-ren\
tar-se, exclamam commovidamentc:
d'este acto.
A Samaritana
Como é loura e gentil!
Magdalena
Como é trigueira e linda !
Assim se chega ao ultimo aclo, em que a
tragédia perpassa, dando-nos um arrepio ou
forçando-nos á lagrima. E' o campo do sangue
no dia da paixão de Christo, sacrificado pelo
ciúme de Judas... As scenas se desenrolam
n'um crescendo de angustia até a morte do infeliz amoroso, redimido pelo perdão de Magdalena, já ungida pela beatitude vinda de Jesus.

Pode o ultramontanismo blaterar contrai
impiedade que ahi queira enxergar; pôde a]
o despeito occulto no manto da Fé, griti
contra a blasphemia da obra ; mas o que u^|
resta duvida é que todo o poema, é de »_
arte altíssima e que todos os personagens coij
municam ao leitor todo o seu frêmito e nos]
viver um pouco de suas vidas.
O livro ahi virá como uma affirmação da M
perioridade daquelles estros, n'uma língua dl
ctil, maneavel e correcta e em que a poej
canta e refulge como a poeira de astros da
Láctea.
GILBERTO A. GOULART DE ANDRAIS
S. Paulo, 9 de junho de 1909.

0 Português na Trança
A diplomacia, phenomeno bem pouco importante na afirmação da lingüística, não terá, como
se poderia suppór, autoridade racional para a
inclusão de uma língua na cultura psychica de
um paiz —resultante exclusiva da potencialidade forte de um povo, da grandeza mental de
uma raça.
Para que uma nação se constranja ao estudo
de uma língua estranha é mister que disto lhe
advenham serias vantagens ás suas necessidades
intellcctivas, que os senhores desta linguagem

nova, riquezas taes possuam, capazes de fas
cinar, impondo o assenhoreamento doloroso
um idioma estrangeiro.
Verdade é que existe uma grande sciencia
talvez de negligencia e contemplatividade, n
pensamento de Frederico Nietzsche—a phíloj
logia — esta prescrutação paleontologica
língua — abysmada no casuísmo theistico n
povos, pelo Mahabharata, Rãmâyana, Zendai
Vesta, Bíblia, qual monismo genético da lin
guagem, a explicar-nos as origens destas

1 ,,juziram

o sanscrito, o grego, o latim,
i,,-odo, do mesmo modo que a archeologia
plicou a diversificação pluralica das
., náo é disto que tratamos, não é destas
ti' -ações que pelas suas altas generalidades
,>nli)jicas illuminam, dilatam, o vasto ho1L, já philosophia humana, como a recon.,..-„> do latim, das línguas neo- latinas ou o
.•,,ina çenetico dos indo-europeus exsurgido
, ...gótico longínquo da raça aryana.
Hoje mesmo um anthropologista moderno,
c^nrc/ando a diferenciação de cores, esquea i, |o ate a dolichocephalia e a brachicephalia,
p a , , • ler assentado racionalmente a diversifica ;ãi . Jas raças na dissimilhança lingüística dos
omens.
[ !•;, embora os estudos da linguagem de um
]Vpp. de um Grimin, de um Müller, pelo emaranh.i !o trágico dos vocábulos hajam produziu" essa philosophia grandiosa — aglothica— ,
fonte pcrcnne de inconcussas verdades scientitii ' . comtudo não seremos nós o que louve a
si 'i u carga mneumonica da intelligencia pelo
rchcíolitico c immcthodico estudo de palavras,
esp.viahncntc das línguas mortas, nos cursos
y.Mimasiacs.
Assim, para que esse estudo seja elaborado
n proveito e critério, mister será que neces'ades psychicas o exijam como indispensável
" alio cultivo mental de um paiz.
v
inclusão, pois, do portuguez na instrucção
mnasial da França, deverá mostrar clara e
dcntemente, não uma simples e illogica villl;l
diplomática, mas o interesse palpável,
atl
miração legitima, pelo espirito cultural do
KS
" povo.
'"Jade assignalada ha bem pouco na hyperlt;i
icia caudalica de Ruy, deixando estarrcnu
ma língua estranha á sua, na vibração
de ura discurso illuminado, ao grande
to e
' — o mago estylista francez. Ou ainda
Nab uco na opulencia rythmica dos PenI
que se desdobram desde a soe
ade concisa de seu estylo portuguez — na
' CxPressão, uma traducção franceza
°s demesthcnicos dos discursos de Washin-

gton, proferidos no inglez castiço que um miagre ontogenetico conseguiu produzir, arrancando ao coração colosso do cyclope americano,
que o escuta maravilhado, acclamações unisonas
de enthusiasmo expontâneo.
São estas compleções felizes de gênio que,
pelo poder assombroso de assimilação das línguas mais dissimilhantes, parece ultrapassarem
as grandes verdades biológicas, transpondo os
limites das possibilidades orgânicas.
Eis quasi por terra a psychologja exótica
de horriscosso, na evocação do Eça — aquelle
poeta illustre ferido dolorosamente pelas arestas
hispidus das flexões saxonias — o phantasma
eterno inaccessivel ao rythmo hellenico de sua
grande esthesia anachreontica.
As línguas, si bem que tenham a sua vitalidade própria, o seu desenvolvimento dynamico,
independente da acção erudita, facto pelo qual
as classificam os philologos entre as sciencias
naturacs, não é menos verdade que a litteratura e a arte as espiritualizam num aperfeiçoamento quasi inverosimil na tonalidade universal das expressões.
Improcedem pois, não só os lamentos de Lê
Dantec, falando por equações algebricas, como
os paradoxos de Nietzsche sobre Wagner, ou
as loucuras symbolicas de Arthur Rimbaux, na
insaciedade expressiva das emoções.
Haeckel, o patriarcha potente da biologia
moderna, explica na justeza irritante da etymologia vocabular a complexidade inverosimil das
suas idéas. Palavras, pois, existem para todos os
pensamentos expressões para todos os phenomenos, sem necessidade do barbarismo com
que a íoquacidade fofa dos palradores desvernaculiza a linguagem.
E a par da elaboração lingüística inconsciente dos povos surge a elegância plástica da
fôrma, o enroupamento pomposo dos artistas,
vitaliando a língua como phenomeno esthetico
inapreciavel. Para não falarmos nos Dantes,
nos Camões, nos Shakespearcs, nos Gccthes,
nos Hugos, nos Turg-uenefs-apices luminosos
da genealogia psychica dos seres — vamos aos
modernos esthetas da palavra cscripta, á Itália
ou á França, a Portugal ou Hespanha, á litte-
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ratura neo-latina, onde o estylo lapidar dos immortal, á vehemencia pictural de PonJ
elleitos conseguiu a fôrma crj-stalica das idéas á vernaculidade sonora de Carlos Fernand
rapidez ascendente da perfeição que vem :
humanas,
Na Itália, á robustez imaginativa, á potência
E, ainda, si não bastasse essa opulcncij
ideológica de Edmundo de Amicis, expressando miravcl de artistas excelsos, asseguranq
minudencias da psychose infantil nos severos créditos legitimos do nosso idioma querid
relevos de um estylo vernactilamente sublime, estaria toda essa pleiade immacula de escri|
ou Gabriclle d'Annunzio, vulcanizado cérebro de modernos que pensando em portuguez
romano egrégio, produzindo Ij; Fergiwz delle riam á língua para despertar o intere
Rocce com phosphorescencias mágicas, do Íris estrangeiros illustres.
Portanto, a afflrmação de uma língua _
num céodesmaiado de primavera.
Na França, descendo, á arie dolorosa de Gus- poderá ser o producto fácil de notas dipjl
tavo Flaubert, de Zola, ao estylo luminoso in- ticas, mas sim o attostado serio da lentaj
consutil de Rcnan, o intraduzivel, á grandeza ctoria de um povo. Assim é que a raça su|
magcstosa de Anatole France, o ps\chologo na permuta infindável de idéas e scntin
leve e preciso, o ironista lino c perfeito, ao assimila a inferior a quem impõe a utilidad
sua língua por necessidades psychicas e •
modo raro de Villiers.
Na Hespanha, á eloqüência estonteante de Tratan Jo-sc de povos da mesma extirpe t
Castellar com reminiscencias phonicas de des- decoro intellcctual e carências ideológica^
abamentos cósmicos, ou a grandeza sublime a adopção reciproca das línguas resp
de Blasco Ibanez, o evocador de Sóunica a OCCOITC historicamente como um vinculo i
tructivcl entre povos que se desejam,
concurrente victoriosa de Salambô.
Em Portugal, á - magestaJc intangível dases- estando-s-e a introduzir por necessidades
trophcsdc Anthcro, do poetar de Junqueiro, ao tuaes o nosso portuguez em França ao
crystal refulgente da palavra do Eça sulcando de se achar incluído nos cursos francez'
a psychologia humana em zigue-zagues de luz. se deverá attribuir essa conquista á diplon
Entre nós outros, que falíamos a mesma lín- coexistente sympathico de certo, porém ,
gua, desde João Francisco Lisboa — redactor causa elliciente, pois que esta reside na
psychologico do jornal de Timon — á opulencia lidadc da língua, na grandeza plástica e i|
phantastica de Ruy Barbosa, ao estylo magcs- gica dos seus monumentos litterarios.
toso de Euclides da Cunha - o mago pensador
dos Sertões — á grandeza oceânica de NaANTÔNIO C. Lp.So.
buco, nos discursos augustos do Abolicionismo
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Vezmelho
(AO PRIMOROSO A R T I S T A DA P A L A V R A E M Í L I O DE M E N E Z E S )

Vermelho raiva I Cor do sangue e cor das chammus
Cor de que se tingiu a purpura romana,
Sanguinolenta cor dos complots e dos dramas
Onde o punhal reluz e onde o sangue espadana !

Extraordinária cor do sangue e dos incêndios
Que fascinava Nero ! Oh tons quentes, flamengos,
Purpuras a evocar de Cardcas Carmelcngos,
Suburras, saturnaes, traições e velipcndios !

Vermelho, cor que todo o mal em si resume,
Foi ella que inspirou á França a Marselheza ;
Cor que cegou Othelo, o Mouro de Veneza !
Fonte onde vão saciar-se a Vigança e o Ciúme !

Cor do sangue, cor do ódio, oh tons sanguinolentos !
A suggcrir a Morte em campos de batalhas
Toda uma legião de espectros lutulentos
A arrastar após si um montão de mortalhas !

Mas, entre as suggestõcs tremendas que descubro,
De hecatombes sem fim, de trágicos horrores,
A suave visão da-me ás vezes o rubro,
De uns lábios de carmin que me foram traidores l
RAUL DO VALLE.
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O Congresso de Estudantes
Sob essa epigraphc, escreve na Folha du
Dia, da Capital Federal, o nosso collaborador
conde de AÍTonso Celso.
« Rodeado de geral sympathia, patrocinado
pela imprensa, animado pelos poderes públicos, parece destinado á mais lisongeira realização o projecto de um congresso de estudantes das nossas escolas superiores, que, de
14 a 24 de julho do corrente anno, deverá reunir-se em S. Paulo.
Será o primeiro de uma série.
Effectuar se-ão os seguintes nas capitães dos
Estados, previamente designadas.
Com intelligente actividade, a commissão
executiva, a cuja frente se acham em S. Paulo
os srs. Leonidas Garcia Rosa, Alcibiades Delamare Nogueira da Gama e Aflonso Celso de
Paula Lima, auxiliada, nesta cidade, pelo sr.
Jorge de Toledo Dodsworth, tem promovido
os trabalhos preparatórios, expedindo circulares,
organizando as bases da assembléa e as theses
de interesse geral da classe acadêmica, a serem discutidas em sessões plenárias, e sobre as
quaes poderá qualquer congressista manifestarse por escripto.
Abonam esses documentos o critério de quem
os concebeu e redigiu, pois, traçados com esmero de fôrma, encerram idéas úteis e elevadas, notáveis pelo senso pratico e alcance patriótico .
Entre os thetnas propostos, concernem alguns apenas aos alumnos das Faculdades, se
bem que tudo quanto a estes diga respeito envolva importantes interesses do paiz inteiro, em
cujos deftinos intervirá dentro de poucos annos,
essa geração.
Outros assumptos, porém, apresentam aspecto mais complexo, suscitando problemas próprios a occuparem a attenção dos estadistas
e dos cultivadores da sciencia social.

Assim, por exemplo, o relativo á appnB
cão entre a classe acadêmica brazileira e
trangeiras, bem como os da seguinte ma
formulados:
«Qual o melhor meio de se estabelecer!
se estreitarem relações entre os estudant|
escolas superiores do Brazil, tendo-se,
palmente, em mira a constituição da clas
demica brasileira ?
Será a classe acadêmica um elemento
generação política ? »
Não faltará quem, lendo estas propq
franza os sobrolhos, proclamando que ti
acha fora dos eixos, pois a estudante nã<í
pete a collimação de objectivos taes, mal
camcnte estudar; e, no conceito, dos cenl
estudar consiste apenas em freqüentar as|
ouvir os professores, compulsar os compel
Não ! Na labutação acadêmica,
moços adquirir, além de noções scientific
os habilitem a idoncamcntc exercer mais j
uma profissão, elementos essenciaes de
cão civica, afazendo-se a lidar com os !
e as cousas, apparelhando-se para a pr«
lucta pela existência, cogitando, desde j
nas questões que agitem a collcctividadej
Claro está que subordinada
^
terá segunda parte á primeira.
A primordial funcção do estudante j
1'acto, estudar, mas, na amplidão do m
abrange qualquer proveitosa applicação
pirito, tudo quanto susceptível seja
correr para o aperfeiçoamento do individj
da sociedade.

Instituir a solidariedade acadêmica, vi
por meio de affectos e indcntidade de aspí
ções, os milhares de rapazes matriculado^™
cursos superiores da Republica, é, obviatn^B

de alta revelancia, porquanto a ella
idem 'a cohesão, a unidade, a força do
se P
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Contribuindo para tão nobre resultado, prestara o Congresso de Estudantes valiosissimo
serviço, na ordem dos interesses superiores.

federadispersiva tem sido
creada pela Republica.
,
•Uai viaja pela enorme extensão do Brazil o
Pena é que no programma do Congresso
trí,zileiro de hoje.
vnccrra-se cada qual em seu Estado, indifte- não figurem themas attinentes ao movimento
social contemporâneo, de que tanto se occupa
rcnte ao que se passa nos mais
')ütr'ora nomeados pelo governo central, a juventude européa, buscando agir, no sentido
Magistrados e administradores iam de uma da regeneração, na massa popular.
Entre os principaes meios, com esse pro. para outra, conhecendo, ao cabo de
posito
empregados, sobrelevam:
áluiins annos, toda a nação.
i".
Os
patronatos, consagrados aos meninos
ísão se dá isto, sob o actual systema que, de
do
povo,
e cujo fim é levar esses meninos, todia cm dia, enfraquece os elos da homogeneidos
domingos,
a cerimonias religiosas, propordade nacional, desagrega, desassocia, crcando
cionar-lhes
honestas
distracções ;
tendências de bairrismo, de exclusivismo, de
2".
Os
círculos
ou
grupos de estudos rei separação.
Antigamente, quando somente funccionavam crutados entre os adolescentes operários, de 17
as iluas Faculdades de Direito em S. Paulo e a 18 annos, aos quaes alli se incutem sãs no| Recife, c as duas de Medicina do Rio e Ba-ções scientificas, literárias e históricas, combahia, ncllas se congregavam representantes das tendo erros, desarraigando preconceitos, encamais afastadas regiões brazileiras, travando minhando as almas para a verdade e a justiça ;
3°. Os institutos populares, núcleos de edurchcücs que perduravam atravez as vicissitudes de toda a carreira, confraternizando o cação social mutua;
4". As conferências publicas e contraditómatto-grossense com o pernambucano e o cearense com o paulista, o que acarretava evi- rias ;
5°. As salas de trabalho e de leitura ;
dente vantagem para a communhão.
6".
Os inquéritos, segundo o methodo de
Multiplicaram-se as escolas de instrucção
observação
monographica de Lê Play ;
superior, principalmente as de Direito, de que
7".
Os
serviços
de informações, proíissionaes
fiinccionam porahi umas 10.
jurídicas
syndicaes,
mutualistas ;
Não se conhecem os rapazes de taes cstabc8°.
Os
cursos
doutrinaes,
ou práticos, de
-inicntos ; passam, apartados uns dos outros,
é (
P >ca da vida em que se tazem amizades du- economia social, ao alcance das classes pobres ;
9". A propaganda em prol dos syndicatos,
oi i rãs e se adquirem as melhores impres; a
- quadra formadoura da intelligcncia c seguros populares, mutualidades, as mutiplas
110
modalidades cm summa da cooperação.
caracter.
0
Na Allcmauha, na Bélgica, na Ilespanha,
todos, entretanto, operários da mesma
>' correm-lhe idênticas obrigações ; incum- em França, considerável correntes nas escolas
Mll£
s cooperar, em num só desígnio: engran- pendem para trabalhos do gênero indicado.
e
Crentes na religião da equidade, da mansudignificar a Pátria.
etude,
do altruísmo, forçam-se os estudantes
Convém, portanto, approximal-os, tornal-os
int ; IOS
para
suavizar
o infortúnio dos opprimidos no
> irmanal-os, dar-lhes a coordenação
;1tias
confticto
do
existir,
illuminando lhes a cons, a uniformidade de intuitos, a ho'Sia de actos que asseguram a solidez ciência, ministrando-lhes consolação e espea&remi ações c lhes deparam fecundas rança.
Eis tarefas dignas da mocidade brazileira.
'lct°rias.
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Hão de, por certo, preponderar nas deliberações, senão do Congresso já annunciado, nas
dos que, com êxito crescente, têm de vir.

Tratando da França actual, escreveu o sábio economista Eug-ene Rostand:
Assim para as nações como para os individous, o optimismo é garantia de sau de, ou de
cura: cumpre-nos ser optimistas, sem cegueira.
Por legitimas que se nos imponham presentemente as razões de duvida, tristeza e temor
expillamos o desanimo, como veneno mortal ;
confiemos na pátria de amanhã, esperemos.
Na geração em que o porvir se elabora, confortadores indícios de renovação appareccm ao
observador attento c imparcial.

Que thesouro de ardentes e altivas enen
Convivei com os estudantes: sentir-vos-i
um ambiente de enthusiasmo, fé, pureza,
pendência e desinteresse-, bem diverso do
sado de mediocridade presumpçosa, de bai
de utilitarismo, atmosphera normal alhun
E' agradável e proveitoso respirar nes;
turas l
Um governo aberto, previdente, rã
utilizará sempre taes forças para a renaí
ou robnstecimento das virtudes publicas
mestiças, afim de superar a decadência qu
ventura ameace o paiz.
Saudando, de ante mão, com estes bell
animadores conceitos o Congresso de Estj
tes, estamos convencidos de que elle será'
tivo de júbilo e desvanecimento para to
Brazil.»

Floza
Flor entre flores adornada, Flora,
Deusa das flores e da primavera,
Que os bosques viça e que os jardins enflora,
No redolente mez de Maio impera.
Flora surge antes que a primeira aurora
Rompa da quadra que o seu luxo espera,
Reverdecendo as plantas mundo em fóra,
Balsamizando o solo e a atmosphera.
Tudo perfuma, tudo revivesce,
A tudo mais bellczas offerece
Pondo em tudo mais rútilos verdores.
Entre grinaldas e festóes virentes
Percorre os prados, os myrtaes florcntes
E as verdes moitas, flores dando ás flores. . .
PLÍNIO BARROSO.
São Paulo — 1909.
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J[s gzandes constzucções
('•ibc à Chicago a gloria da crecção do pri,j,-o fky-scraper nos Estados Unidos. Em 1883
//II/HL' Insurance Company levantou, nesta
, j.jje o seu grande escriptorio seguindo-seIIK, o Rockcy, apoiado em columnas verticaes
I C 15 metros, e o Tocom-a Duilding de 14
n 'ares, o primeiro que usou o aço para supp n i i a r a carga nas paredes. Os architectos logo
L . ( ,niprchcnderam que, adoptando columnas c
v j,,-as de aço, arcos de terra-cotta em vez dos
pesados tijolos, e poderosos e velozes elevadorus, podcr-se-ia construir elevados edifícios
uiüissimos para escriptorios ou bancos, e que
alem disso possuíam a grande vantagem de
economizar terrenos.
Km Chicago, o typo destes edifícios era extremamente simples, sem preoccupação alguma
de esthetica, mostrando ao forasteiro attonito
da sua grandeza, as paredes muito planas aliadas á austeridade rectangular. Mas em NovaVork julgou-se nescessario dotar-lhe as linhas
architcctonicas de elegância e bellcza, prevalecendo esta corrente a tal ponto que hoje se fazem
í u insiderações de arte para os edifícios altos
; como si fos=e para um monumento, gastando-se
,S(iiij n i a s elevadíssimas nas suas decorações e
j. ornamentos.
)s
« arranha-céus » multiplicaram-se rapidamente em Nova-York e, si continuar na mesma
"pressão dentro de 20 annos o aspecto da
)k
'ade baixa transformar-se-á por completo. O
'W° municipal de Nova-York impõe certas
"'''Coes a esses edifícios, sem comtudo deter"';' altura máxima permissivel. A ponta do
'•1-i'aio do Singer liuilding, recentemente
sll
'uido, cleva-se 138,6 metros acima dos
s;i
''"s lateraes; o holophote da torre do Mei ''l'IJlilan Life tem 210 metros de altura, e a
L Vutcibie Lye çompany planeja a construcção
"nia torre de 272,7 metros.

l

Pergunta-se : Qual a altura máxima destes
monstros ? Os alicerces trabalham não só sobre
a pressão enorme do próprio peso destas construcções, como também elles são obrigados a
resistir á carga do vento, muito grande, devido
a grande superfície de resistência que encontra.
A pressão especifica máxima que o código
cias construcções de No vá-York admitte para a
base de um edifício é 15 toneladas por pé quadrado (14,9 kilos por centímetro quadrado).
Ha ainda outras restricções: a espessura das
paredes externas de um edifício com esqueleto
de aço é de 12 pollegadas (30 cms.) para os 75
pés (22,5 ms.) superiores, augmentando quatro
pollegadas (10 cms.) para cada 6o pés (18 ms.)
abaixo ; a carga do vento é de 30 Ibs. por pé
quadrado (145 kilos por metro quadrado); e
o momento de flexão devido ao vento deve ser
menor do que 75 % do momento de estabilidade
da construcção.
Mrs. O. F. Semsch e Ernesto Plogg, engenheiros, coustructor e archictecto da Singer
Building Compagny afflrmam que n'uma área
quadrada de 200 pés de lado (6o ms.) pode-se
construir um edifício de 2.000 pés (608 ms.) de
altura, sem transgredir os limites do código.
Mr. Semsch foi quem desenhou e responsabilisou-se pela estructura de aço da Singer Tower,
e sobre as mesmas bases ellc calculou uma torre de 2.000 pés de altura.
Uma torre de 2.000 pés teria 150 -andares,
obdecendo ás condições impostas pelo código.
As paredes externas seriam de 12 pollegadas
de espessura no ponto máximo, e de 12 pés
(3,60 ms.) no pavimento térreo. Dando dois
terços tias paredes para as janellas, estas paredes pesariam 203.000 toneladas inglezas si
fossem construídas de tijolos e dando 8o Ibs.
por pé quadrado (4.00 kilos por metro quadrado) para os.pavimentes e materiaes entre
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as paredes, esta parte da carga morta attingiria
213,500 tons. A carga viva sobre os assoalhos
transmittidos aos alicerces é de 100.000 tons.
como pede o código. Sommando estes itens teremos uma carg-a total de 516.000 tons. inglezas. Portanto a carga especifica sobre os 40.000
pés quadrados de base serão 13 tons. por pé
quadrado.
A carga total do vento soprando em um lado
do edifício seria de 6.000 tons. inglezas; e como
o centro de gravidade ficaria a i .000 pés acima
do nível da rua, o momento de flexão seria
6.000.000 de tons. pés (1.635.000 tons. metros).
Mas como a carga morta do edifício é enorme,
para que o momento de flexão obrigasse o edifício principiar sua gyração em torno de uma
aresta, precizaria oito vezes a pressão sobre o
lado da construcção. Porque ao momento de
flexão de 6.000.000 pés toneladas resistiria um
momento de estabilidade de 51.650.000 péstons. ; isto é, o momento do vento é 12",% do
momento de estabilidade.
Destinados como são para fins commerciaes,
estes edifícios são naturalmente construídos na
parte mais movimentada da cidade, onde o terreno attinge ás vezes a 80.000 dollars o metro
de frente e os seus alugueis são elevadíssimos:
varia entre $2,50 e $5 o pé quadrado, ou, nas
nossas unidades, varia de 97$ a 194$ o metro
quadrado por mez.
Os «arranha-céos» ou as torres possuem, ao
lado da grande utilidade, uma belleza toda sua,
digna de nota. Analysando-se uma construcção
typica no gênero, ver-se-á que se compõe de
uma base massiça, pesada e lisa, que se eleva
alguns andares acima do nivel da rua e cuja entrada de linhas elegantes ostenta uma decoração
artística e custosa, supperposta por uma serie de
andares com janellas longas rectas interrompidas, parallelas entre si. Na parte mais alta,
os ornamentos concentram-se e o lanternim,
constituindo o ultimo adorno da torre, imprime
a nota característica ao edifício.

Qualquer que seja o plano do edifício muito
elevado, reduz-se sempre a um problema com-
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mum de engenharia, pois, como é be:
bido, o moderno sky-scrafar é uma j
ou esqueleto de aço entremeiado de colu
vigas em trelhice, de alma cheia, engas1
ou simples, tesouras de aço, e, emfím, uma
dadeira ponte com uma única aza. Descan
sobre sólidos alicerces, que com as grandes
rãs necessitam alcançar as camadas rochos^
estructura agüenta não somente a carga d
vimentos como também as paredes de
terra-cotta ou pedra. Ainda mais, á estrud
de aço precisa accrescentar braços lateraes;
a auxiliem contra a pressão do vento, enori
verdade, dada a grande superfície de res|
cia. A câmara municipal de New-York
que resistam á pressão especifica de 30 lb
pé quadrados (145 kilos por metro quadri
presão esta não produzida pelos violentos t'
marítimos de 100 kilometros por hora.
Entre os diversos problemas a resolve
construcção destes edifícios destacam-se as
daçõcs, o transporte rápido para os divej
pavimentes, a protecção contra o fogo e a
minação interna.
Em New-York, na parte mais baixa de Br]
way, a camada de rocha estende-se
metros abaixo do nivel da rua, de maneira B
os alicerces para supportarem uma carg^B
muitos andares (regula por no toa
metro quadrado) precisam alcançar esta p
didade.
Os methodos commummente empregado!
construcção de alicerces de casas não
para estes edifícios. Na construcção da
Investing Building, a camada de areia acim|
leito da rocha e abaixo da linha d'agua
15 metros, precisando-se empregar caixões pi
maticos idênticos aos usados nos pilares
pontes de um rio longo e profundo. Dent:
caixão constroe-se um pilar de com
usando-se freqüentemente um pilar para
ou duas columnas que, ligadas firmement
concreto pelas bases de ferro erguem-se
ticalmente atra vez de toda a-altura do
No Building Investing, os pilares de con<
guardando entre si alguns pés de distancia
brem 45 % da área da edificação.
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\ erecção de um skf-scrapers não exige do
, v nheiro a solução de problemas novos e dif• . ,j s , mas requer uma organização de trabalho
, r iVita. Sendo prohibido o deposito de mate...,l n a rua e não havendo espaço para arma.,,.,]-(), elle chega ao sitio da construcção
..jipto para armar e as vigas, columnas, bra, ( 1 < c tc., içados para as respectivas posições per|]r iie-ntes são rebitados immediatamente pelos
,„ jiellospneumaticos. Segue-se-lhes o concreto
mi terra-cotta para os pavimentes ou revesti||]: nios das columnas e vigas afim de protejel-as
eimtra o fogo; o edifício não deve absoluta
iiiniie apresentar partes facilmente damnificaveis
pi.;.i fogo, e todo o esqueleto de aço deve ser
ei ilx.'1'to de concreto para não se dilatar com o
Ie\anlamento da temperatura. Esta medida torna -e mais necessária nos edifícios acima de 10
andares, pois não ha pressão sufficiente para alcan al-os pelo jacto d'agua. Após os pavimenIIK e revestimento incombustiveis, vêm as pare- dês externas, cornizes, as cúpulas, os lanternins,
etc relativamente de muito fácil collocação.
i ma das invenções que mais concorreram para a adoptação rápida dos sky-scrapers foram os
^ 'adores elétricos de grande velocidade, veloidc esta que precisa ser no mínimo de 180
'tros por minuto para satisfazer as exigenc
'i f do código. Todavia, não é o tempo gasto
Ul
\ iagcm que é grande, mais sim os freqüentes
v;
u'- \ ens de passageiros que augmentam seguraJl ll
- de 300% o tempo de cada viagem.
1A
'ste presentemente dois typos de elevado' ' primeiro é o elevador hydraulico, actu' directamcnte sobre uma barra enfiada no
lnt
lro, faz esta levantar o cano preso na sua
1
"lidade. NaCtfy Investing Building existe
a
'°r installação de elevadores hydraulicos,
- ls ''inJo pcra seus 21 ascensores mais de
'"'ro e meio de poços, ultrapassando o
dos seus canos, trilhos e contradito kilometros. Calcula-se que seus
' viajam 260.000 kilometros por anno,
r
tr
abalho das suas bombas é sufficiente
su
Icn
PPrir annualmente 3.420.0:0 metros
L lc°s d'agua para uma cidade de 200.000
l
>antes.

O segundo typo é o elevador electrico que
alcançou maiores alturas. O motor collocado
na bocca do poço produz o movimento dos cabos, que passando successivamente por duas
polias, sendo uma dellas para os eixos do motor,
vão prender-se a um contrapeso igual ao peso
do cano mais a carga média. No Metropolitan Building os elevadores electricos vão até o
41° andar e um até o 44°.
Para se obter luz e calor tornou-se necessário dotar este edifício de bombas, machinas a
vapor e a electricidade, localisadas nos seus
basements, e o engenheiro que tomou sobre
si esta tarefa precisou usar todo critério para
num espaço limitado, assentar as machinas,
armazenar o carvão, água, etc.
Para o leitor avaliar a altura das construcções
mais elevadas existentes no globo, damos abaixo um quadro comparativo, aonde N representa o numero de vezes que o Palacete Martinico,
em S. Paulo precisava ser superposto a si
mesmo para attingir á altura do edifício em
comparação.

CONSTRUCÇÃO,
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O arranjo interno do edifício presta-se muito
á decoração, e os lialls e passagens internas,
levantando-se muitas vezes á altura de três e
quatro andares, offerecem grande opportunidade
para o artista exhibir o seu talento. O mármore,
o gesso, o aço e o bronze são usados em grande
escala para fins decorativos.
Presentemente o edifício mais ai todo mundo
(excepto a Torre Eilfel, toda metallica) é o Me-
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tropolilan de New-York. E' uma obra imponente, estylo Italiano-Renascença, onde se
destaca a belleza dos seus mármores brancos.
Destinado para escriptorio central de uma companhia de seguros de igual nome, tem 210 metros de altura, 46 andares, 97,713 metros
quadrados de pavimentes, e no alto da torre,
existe um relógio de 7,5 metros de diâmetro.
Seu emmulo é a Singer Totver, estylo Francez-Moderno, com paredes de tijolos e pedras de
cal e decorações de bronze cm grande escala.
Dos 32 andares da City Investing Bdg. os cinco
primeiros são forrados de pedra de cal, emqtianto que nos restantes usaram tcrra-cotta e tijolos
brancos, provando assim a opinião de muitos
architectos que o emprego de uma única cor

firme empresta maior realce e belleza,
sky-scrapers. Ao City Investing, que
$10.000.000 segue-se o New-Feminal I3dg
torre, formando um II gigantesco que se
83 metros acima do nivel da rua. Seus 2!
dares possuem 4.000 escriptorios com accos
dações para 10.000 pessoas.
Como o artigo já se torna extenso,
mos de mencionar aqui o West XI eet .
ding, talvez o mais bello de New-Yol
Trnst Company e o EquitaUe, ainda enj
jecto, tão alto como a Torre Eiffel e q
Building, também em projecto, que bai
record dos sky-scrapers, 304 metros de
CELSO VALLE.

.iillli m r^ .iillh
- - - "

Nezo
Da vi venda de Nero esplendecia ao lado,
Da vivenda campal, phantastico de encanto,
Verde caranianchel de flores perfumado,
De buxos giiarnecido e coberto de acantho.
Argenteo esguicho d'agua ao repuxo dourado
Escapava, subia e em crystallino pranto
Vinha curvar-se ao tanque em mármore esculptado
Sob arqueados festões de ramas de amaranto.
Ao meio do mirante adormecia Nero
No supremo prazer, deixando o vulto austero
Na maior lassidão, com os seus membros tíbios. . .
Adormecia ahi, jogado sobre um banco,
Qual se fosse um tafúl e baixo saltimbanco
A curtir a embriaguez no somno dos amphybios.
PLÍNIO BARROSO.
São Paulo— 1009.
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O discípulo de Ihezing
( AO V I R G Í L I O V Á R Z E A )

Havia apenas dias que eu chegara ao meu
l 'staJo, quando, numa reunião festiva cm casa
I C uni amigo, conheci Arthur da Costa, rapaz
1 ] l .,.re e feliz, que se destacava em S. Paulo
por nina fama de intelligencia fecunda e creaJora.
Fu abandonara, por um instante, o salão de
hiile, para vir á sala de fumar.
Fazia uma noite esplendida, sem lua. Um
céu. negro e ardentemente estrellado, curvava-se num arco demorado e fascinador.
\ pequena sala estava deserta, quando entrei.
As cortinas e as sanefas, verdes, bordadas de
seda creme, mechiam-se em arrepios suaves .
Fntrava pela janella, aberta para o jardim,
unia arag-cm forte e embalsamada.
Ao centro da sala, o grande tapete de
Smyrna tinha uma das pontas dobrada. Est;
ivu a compol-a, quando senti, por detrás de
Il;
im, um lig-eiro esfrolar de sedas. Eram Arthur
ll:l
Costa, direito na sua casaca, e a mulher,
a|
la e bonita.
'-"a deixou-o e passou adiante.
Arthur, descalçando uma luva, deteve-se em
"te a umas reproducções de quadros celebres
M»t' havia pelas p areies.
~ Que me diz, caro senhor, dessas admira ls
mulheres de Ticiano, Rubens e Raphael ?
Que são o esplendor da graça feminina. . .
^Pondi-Ihe, a sorrir.
Agradam-lhe aquellas curvas, os seios
hs
^ redondos, aquelle ar de saúde e formoPor certo. . . Acho-as encantadoras !
f
i uámos a palestra e approximámo-nos
'
s, brancas, de mármore.
'nha de dentro da casa um ruido agradável
&
ue , u_
Lltl
Ças e de musica. .

j

O jardim, em baixo, cheio de luz, avivava a
sua magnificência .

« — Dou pelo nome de Arthur da Costa, e
fui, ha mezes, sob a protecção da Justiça, pensionista gratuito da Casa de Detenção...
Foi assim que, 16 annos atrás, esse moço, com
quem tanto sympathizaste hontem, começou a
relatar-me a sua historia, tão simples e tão
triste. »
O Progredior estava repleto e brilhante.
Fazia, entre as mesas de mármore e os grandes
espelhos da parede, uma temperatura adorável.
Entráramos ha pouco. A rua estava quasi
deserta. Os combustores e as portas, abertas e
illuminadas, estendiam manchas de azul desmaiado no véo espesso da garoa.
Emquanto olhávamos a elegante e ardente
multidão que enchia a grande sala, repleta de
lâmpadas, desenrolava o meu amigo a vida de
Arthur da Costa.
« Esse rapaz vem de uma distincta familia do
Espirito Santo, e foi, como tu, alumno da Academia.
Chegou a S. Paulo por meado de 83, depois
de ter acompanhado, com dolorosa impressão,
a campanha que, no Rio, se levantava contra
o throno de D. Pedro II.
Depois da morte dos velhos pães, que o seguravam â casa com receio das perdições dos
grandes centros, foi que se resolveu a vir para
aqui.
Desde logo, teve entrada numa das melhores
casas de commercío, que o acceitou devido á
sua feraz intelligencia e ao seu promettedor anceio de saber.
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Foi por essa época que resolveu abraçar o
Corpus Júris.
Uma tarde, depois de ura passeio á Floresta,
onde gozara de ver o movimento mundano, em
que se consumiam sommas vultuosas, numa
ebriante e louca folg-ança que durava desde as
primeiras claridades do dia ás ultimas garôas da
ante-aurora, confidenciou a um amigo intimo,
muito da sua estima, a nova tendência do seu
espirito.
Isto foi no Canudo do Theodoro. Estavam
ao alto da celebre torre. Desenrola vá-se,
deante d'elles, um panorama brilhante.
Ao longe, numa exuberância infinita, com as
suas perspectivas admiráveis de sombras e
luzes, ficam as florestas enormes, onde, numa
confusão divina, se entrançavam as ramagens
verdes das novas e velhas arvores seculares.
Pássaros em bandos, caprichando ao desenvolver das curvas, davam vôos, longos e peneirados, nigellando o espaço.
As serras, de um e outro lado, deslumbradoras a essa hora crepuscular, corcovavam-se,
lilazes, verdes-negras, e, as mais distantes, esmaecidas e cinzentas.
Ia ser doutor — disse elle, fitando o antigo
casarão da Estrada de Ferro. A vida do balcão
ou do escriptorio, não obstante as maneiras delicadas do seu chefe, não lhe servia. Tinha um
desejo immenso de galgar posições, de ser
gente da boa roda, de seguir, emfim, uma carreira nobre e liberal, que o pozesse em condições de vir a ser respeitado e superior.
Por esse tempo, tão incerto e tão lindo, pejado de cousas muito vagas e de ijlusões radiantes, costumava Arthur da Costa ir á casa de
um commendador Amaral, negociante, rico e
obeso, que nasceu ás margens planturosas do
Sado, pelos arredores de Setúbal, no sitio da
Cotovia.
Amaral, que viria a ser sogro de Arthur, irritou-se com aquelle capricho intellectual, mas
não se lhe deu de impedil-o.
Logo ao principio do curso, no emtanto, uma
intensa mancha vem deformar o quadro que elle
pintara, contente e esperançado, como reproducção vibrante das suas fantasias de rapaz.

A philosophia allemã, tendo á frente Krauf
Kant, Schelling, Fichte e, principalmente,
ring, vinha, dominadora e attrahente, ava
çando para a America.
Chamado a exame, Arthur da Costa, nul
anciã de idéas novas c ao irradiar triumphaq
de uma juventude de copiosa erudição, pi
tendeu ater-se á theoria de um daquelles esj
ritos da Germania, sabia e metaphysica.
O lente, velho, mau e sombrio, que lia, á]
dos seus candelabros de prata, o doce e si
Anjo das Escolas, não quiz ouvil-o.
Os circumstantes voltaram os olhos para f
thur, como a impellíl-o a continuar o exa|
com a mesma serena certeza.
Elle tinha sido, no emtanto, agolpeado fun|
porque, desangrado e animoso, fitou a fig
esquelética do lente e gritou, com os punb
cerrados, num gesto de ódio:
—E' o que lhe digo I Ihering é um sábio l
senhor tresanda a cousa obsoleta e theologil
Poisando os óculos no nariz, sem uma
lavra, o lente ergueu-se.
A prova oral foi suspensa, e, meia hora
sada, no claustro sóbrio e pesado do anl
convento, o lídimo thcorista do fim pratico^
cebia a nova triste da sua expulsão.
Arthur da Costa não disse nada que podj
revelar a idéa que lhe machucava a alma tol
rada e abatida.
Deu uma volta sob as arcadas e desceu,
bisbaixo, para os lados do largo de S. Benti
Estava um dia brunal e frio. Cahia, de;
larga semana, uma chuva enfadosa e miúd
que punha as ruas sujas e lodacentas.
As carroças do ganho, ruidosas e grande
batiam as rodas nas poças, espadanando a|
para os lados.
A cidade inteira tinha um aspecto sórdido í
acabrunhador.
E, nesse dia, feio e de lama, o facto j
exames foi o assumpto predilecto do povo.Os grupos do Java e do Terraço Paulis
entre os dichotes das caixeiras, e mesmoj
mundanas do Hotel da Rosa, muito convictas |
ignorantes, occuparam-sè, interessadamenl
de Arthur e de Ihering-.
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Abraçou o seu companheiro de infortúnio,
com lagrimas a saltar.
Tinham passado os sete annos daquella vida
ignóbil e emporcalhada do cárcere.
Deixou a cadêa por um suave dia de outono.
Subindo para os lados da Estrada de Ferro,
is^ manlrá seguinte, desde o largo de S. Fran> n té o Java, havia geral indignação contra sem destino certo, pois nem sabia onde dormir,
', ,1,-^ipulo de Ihering, que, de noite, ferira caminhava descoberto, para refrescar ao ar daquella excellcnte manhã.
„.,. ncniente o professor.
Descia da cidade, então já sem a frivola e
\ Floresta e o Hotel da Rosa, porém, apaifastidiosa
paz de outr'ora, um barulho quasi inm;
irnm-se
e
exaltaram-no
como
heróe,
persoN
distincto.
,,i>ni
mysterioso,
que
as
mulheres
queriam
in
Apitavam trens, que deixavam no ar o som
ivinliecer e amar com delírio e verdade.
l icsdc que foi recolhido á prisão, Arthur das correntes entrechocadas.
O progresso que ia soffrendo S. Paulo fo
pasMiu dias amargurados. Mettido numa celuma alegria enorme para elle.
liila, sem luz e sem ar, não podia viver.
E o que mais o deslumbrava era o surgir dos
To .Ias as manhãs, muito cedo, acordava e
liava-se a espiar pelas grades da porta, dila- novos bairros, em logares ainda ha pouco pantando as narinas e aguçando os olhos, no de- tanosos e cerrados de mattas.
Os Campos Elysios deixaram-no encantado,
sejo de ver e sentir.
com
os seus palacetes, uns já acabados e outros
A' hora do passeio pelo piteo, junto de uma
ainda
em construcção, com andaimes collossaes,
gente horrível, sem alma e doente, sentia-se
parecendo
esqueletos.
morrer de vergonha e amaldiçoava a sociedade
A
liberdade
empolgava-o. Queria ar, muito
que o atirara á perdição e ao crime.
ar.
E,
subindo
sempre, jogava a vista pelos
^ figuras de Amaral e de sua filha, com um
panoramas
que
se
abriam para todos os lados e
prós; ijrío d e luz c de pureza, invadiam-lhe, a
vibrava
com
a
transformação
victoriosa da ciraJa hora, o espirito.
dade.
' • > no passar de algum tempo, notando entre
Em frente de cada jardim e de cada palacete
os (.'iiearcerados um rapaz, desafortunado e victí
'na da ignorância humana que não sabia jul- estacionava, com interesse.
r
Andava assim a observar tudo, quando uma
i -iffeiçou-se-lhe e fez uma liga com elle.
Pa/da dó encontral-os, abstraídos, em pales- placa, tendo em letras de ouro — Villa Stadina
s
— fel o parar, com um mundo de pensamentos
- longas e quietas, sob aquella atmosphera
lk
'iosa, a caminhar, vagarosos, tristes, na no cérebro.
:1
As columnas da entrada, de mármore branco
crcm da dor.
"Unir, tendo como assumpto exclusivo o seu e roseo, eram compositas, com o capitei bem
;| e
ornado; e as outras, com as volutas negras,
as suas esperanças, terno e confidencial,
-Vava-se ao outro e falava-lhe muito ao ou- eram da ordem jonica.
O intradorso da cúpula do perystilo era cheio
como voz sumida, receioso talvez de dar
" segredo á canalha torpe, que, de dous a de relevos difflceis e terminava por um fecho
s e
rendilhado.
> m fila, serpenteava ao sol.
Junto ás columnas, como sentinellas graves
e erectas, de bronze, com lâmpadas de gaz ao
alto das alabardas, ficavam dois archeiros, so' ni dia recebeu um aviso em que vinha a lennes e frios, com morrião, braçal e grévas
de Roma.
"lc'a do cumprimento da pena.
,' noite, no S. Joaé, em meio de impu,cs camaradagens, os que fazem da ociosiL, i sua única religião atacaram Arthur, com
^peito confesso.
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Arthur estava estupefacto. Nem deu pelo
commendador Amaral, que passara ao fundo,
ao lado de um canteiro.
Momentos após, Stadina, seguida de uma
criada, que traz:a braçadas de flores, acercouse de uma roseira que se toucava de rosas frescas de Guanabara.
Estava viçosa c linda.
Os dous olharam-se um longo instante.
— Stadina !...
— Arthur!...
E, sem notar, tal o seu prazer, o desleixo
em que ia a roupa do noivo, Stadina atirou-se
para o portão e esperou-o nos braços.
Amaral, que passava ao fundo, deitou a correr, advinhando a scena.
Acercou-se do grupo, sem animo de raiva.
— Ah I és tu ?. . Então, como foi isto?...
E, mais embaraçado, antes alegre do que
com desejo de magoar:
— Mal saes de uma prisãe... e já te achas
capaz de vir até aqui ?
— Não os procurei, comquanto fosse este o
meu desejo e o meu dever. Foi Deus quem me
trouxe, para que eu fosse feliz, infinitamente
feliz, renovando o meu amor!...
— Ainda tens alma ! ..
E, olhando mais de frente Arthur, o commendador bateu-lhe no liombro, corhmovido.
— E' preciso que saibas que só tenho uma
alegria : ó Stadina. Ella te ama ainda, amarte-á sempre, e será uma angustia terrível para
o seu coração prival-a do seu amor. De mais a
mais, tu és digno e bom, porque temos de convir que foi a dignidade que te levou á cadeia.
Ainda ha mezes, conversei com um amigo...
Mas, já que tens as mesmas qualidades e queres
trabalhar, nunca penses em ser bacharel! Olha,

meu filho, andam ahi á farta, sem empregí
sem serviço... O diploma não te adianta,
atraza... Terás os livros necessários : pori
delles não deixarás de saber... Esquece a .
demia... Não precisas de diplomas...
Arthur ficou pezaroso. Esquecer a Acada
Pois que assim fosse ! ..
— O casamento—falou Amaral—será lá ]
o mez. Não ha pressa. E escutem: de
muitos netos! Não se incommodem com
lhos : ha ahi uns cobres para todos...
Arthur sorriu, e, sob a irradiação triunip
te do sol de maio, respondeu :
— Não ha duvida, terá muitos netos...
mulher procreadora, meu sogro, merece n
mais culto, veneração e respeito que as oi
mil virgens que estão no céo, com a
Deus
E os três, egual mente felizes, subiram, i
risos de delicia, a escadaria, da entradal
attravessaram o perystilo, onde um persa J
louça, frio e reluzente, cachimbava a seu na
gi/ileh perfumado e azul.»
A orchestra do Progredior tocava a pregt
rã da Tosca.
— Mais um whisky ? Perguntei ao amigo
— Não, vamo-nos embora. A noite vfl
fazendo mais fria. Não trouxe as luvas e m
as constipações paulistanas...
Quando abalámos a ultima nota
morria nos violinos.
DINIZ JÚNIOR (Daiizgor).
S. Paulo, abril de 1909.
^H

Do Correio da Afonhâ — Rio de Janeh'o

I" CONGRESSO RRAZII.F.Tno DF. ESTUDANTES

57

Espirito da língua
\ língua c o maior elemento possível de
. ,sr-(0 nacional. Amor da língua c amor da
. ir j.i são expressões homologa?, tale a inI ^trineavel afinidade d'essas idéas correlatas. E
.-10 tanto a pátria como a lingua, que vem a ser
nvl rontinuação imponderável de nós mesmos.
l,-; -\ lingua, somente a lingua, — a matéria
plasiiVíi das idéas—que torna os povos inconLfiinJivcis. A noção de pátria está condicionada
[a língua, pela qual fixamos na retentiva os costumes, as tradições, a estructura geogr.iphica, a
[temperados climas — a psycho-physionomiado
pai/ natal —. Bastaria evocar, em testimunho
d'esses conceitos, a persistência da nação hekak-a, sem pátria territorial, mas subjectivamente delimitada pelo idioma roufenho dos
prnphetas
Assim, pois, os artistas da palavra são os
ohrciros primordios da nacionalidade. Cumpre,
nii cmtanto, para perpetuidade d'esse pátrio
|Hn>mimento, em que to .tos trabalham, expurgar
íi matéria-prima dos pérfidos resíduos heteroge1K'I IS

•\ lingua deve-se-a fallar com aquelle mesmo
'upulo deleitoso com que se pronunciam as
|Na\ras da prece. O som vocal articulado é
jUnia expressão orgânica da individualidade husó por isso radicalmente differenciada das
espécies animaes. E, porque a falia é
u
'eicão especifica da pessoa, fallar mal é
°l't'1' mal, o que se não coaduna com esse
111
' • ' > ' instincto de vaidade, o legitimo proSl)r
da imaginada perfeição.
" ' Pelo fallar o homem se denuncia, trahindo
S]li >
j '. s predilecções, revelando a sua historia
Vl
Jual, recapitulando involuntariamente a
c
in , 4lí'au recebida ; pelo escrever, exterioriza
L e eycl e integralmente a essência interior da
Oll
r ' alidade, por mais que dissimule, com
L. s°ado artificio, a expressão authentica das
sc|

A cscriptura está para a psychose como a
dactylographia para os bulbos digitaes. E'
inútil encobrir com femcntidas palavras um determinado pensamento, que nos não convcnha
expressar. Si os raciocínios derivam delle, é
força que se resultam da sua natureza, obedecendo a essa indefectível harmonia das funcçõcs
physiologicas. Quando o não traduzimos limpidamente, deformando-lhe a imagem real, espelhada na syntaxe, traçamos-lhe o contorno da
imagem invertida, que é também uma reproducção exacta do objecto reflcctido.
Foi da clarividencia desse phenomeno que
Buffon concluiu o seu errado aphorismo sobre
o estilo, inferindo um conceito particular de
um principio geral, pela restricção da equivalência psychica da-escriptura aos estilistas, que
são csthetas da expressão graphica, tão flagrantemente revelados pelos seus tropos esculturaes como o simples illetrado commum pelos
seus broncos solecismos.
Muito mais próximo andou TaillcranJ, affirmando paradoxalmente que « o homem esconde
o pensamento falanJo » ; e isto porque o paradoxo é uma feição antinomica da verdade.
Combinando, neste particular, as idéas afflns de
taes letrados francezes, assim teremos o aphorismo correcto : o homem que dissimula fatiando,
retrata-se, quando escreve.
Mas, é sabendo theoricamente escrever que
se aprende o bem-fallar ; porque só na Grammatica estão contidos os preceitos específicos
da linguagem. O conhecimento empírico das
cousas não nos desperta essa dilecção conseqüente á perfeita sciencia dos seus elementos
constitutivos, com os quaes parece que se
fundem, num júbilo creador, as nossas mesmas
impressões, desde as phases laboriosas da analyse á demonstração reconstructoradasynthese.
E', pois, mister conhecer anatomicamente o
corpo da lingua para lhe apprehender o espiri-
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to, que é o expoente mathematico da sua estructura orgânica. Nesse ponto de vista phisiopsychico, as línguas variam como os typos da
raça humana a que pertencem, consubstanciando o mais distinctivo dos seus caracteres.
Vejamos a Índole concisa do latim, no qual
se traduz em brocardos o reflectido arbítrio
dos Césares, dictando leis ao mundo. A feição
barbara do saxonio, áspero e gutural como
um rugido de troglodita; o rythmo hieratico do
sanskrito, cm cujo léxico fluctua o nirvanismo
de Brahma; a curythimia embaladora do grego,
com os seus reboantes suffixos, nos quaes parece que ainda troveja a voz potente de Cecrops, e finalmente a magia polyphonica da nossa
língua portugueza, temperada proporcionalmente de graves, esdrúxulos e agudos, numa
como synthese das suas três irmãs, em que predominam aquellas accentuações dilTcrentcs Ella
é a Pandora esvelta, que emigrou do Latim para

a Lusitânia, trazendo na compleição infanti^
surtos eloqüentes de Cícero; a magnitude pó
ca de Horacio ; a doçura bucólica de Virgilj
a exactidão vernácula de Tácito ; o gênero ,
tyrico de Juvenal .
Para amar fundamente essa formosa lin
que foi amada por Venus, como refere
mões ; essa língua em que se repetem heredij
riamente as pulchridades maternas, a dispa"
de Lutecia, l lispalis e Itália, é preciso revo»
as chronicas atávicas da Ilellade e assistir
alto do Palatino as traças de Romulo, qual
raptou as sabinas, para povoar a Cidade eá
na. Si a quizerdes amar assim, honrand|
pátria que ella distingue, procurae penetr,
nos seus detalhes e conjuncto porquês e estin
melhor aquellas cousas que mais se conheci
CARLOS D. FERNANDES.
Recife — 4—1909.

l -c<{r-> f

J['s puvas
O' filhas do ideal, ó meigas creaturas
Que acreditaes no amor jurado num momento :
O sangue juvenil num arrebatamcnto
Concebe muita vez as mais loucas loucuras.
O' flores matinacs, sabei: o pensamento
Em voltilhões febris na jaula das torturas,
E' um soldado feroz sedento de bravuras,
Que atira uma granada às portas de um convento.
Borboletas gentis, holocausto de beijos,
Que andaes de flor em flor, nuns trêmulos adejos,
Sugando na illusão os nectares do amor !
Como eu vos tenho pena, ó tímidas creanças !
Morrem as illusões, voam as esperanças,
— Ariél é dcsthronada e é Caliban senhor!
LAERTE SETÚBAL
São Paulo-i 909.
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Uma victozia
i i ideal, que actualmente electriza, de norte
i MI!, a mocidade brazileira, demovendo-a com
, i esse cortejo de alegrias e luzes, para um tão
,'!< i e arrojado emprehcndimento — a realização
im Congresso — demarca nos annacs da his( , i i a da classe dos estudantes uma época de
•exoneração, uma aurora que bruxolea por
:n'rc as mais offuscantes irradiações, cheia de
í i J a e seiva. De todos os pontos do nosso
pai/erguem-se olhares patrióticos em demanda
l.i üiocidade das academias, que, sob o sopro
uma inspiração sublime, descerraas cortinas
.lc uma nova vida, constituindo, com elementos
iliJos e seguros, uma classe em saliência na
•«» iedade.
i 'ilecti vãmente, o organismo social não perline que os seus membros se conservem em
!
"iiiuosa inércia: a Sociedade precisa do con;
ui'so de todos e, principalmente da mocidade,
representa toda a força e robustez de um
11 _
chegada, pois, a occasião da fusão e conMuição da classe acadêmica brazileira.
''•sta aspiração sublime é que no momento
' l ! ; | l chama, com voz imperiosa, os moços
"Jantes aos seus postos, para combater ga1;il
"damente pela sua emancipação e regenc'••'"> social; é preciso, sem mais demora, que a
s
tituição da classe acadêmica brazileira não
U|
na chimera, e que sua reacção neste sen1 Se
Ja complexa e decidida.
Congresso Brazil iro de Estudantes é
" K lue de victoria de uma campanha tenazte
cubiçada, porém pacifica, onde o desejo
-nte da conectividade é a sua unificação, a
s
estreita possível, pelas idéas e aspirações,
Vü
i"dadeira constituição de uma classe social.
'Movimento que ora faz ferver o sang-ue da

mocidade é manifestação eloqüente da sublimidade de seu ideal, que é todo de patriotismo
e desejo ardente de servir á Pátria !
A magnificência do actual Congresso, planejado e realizado por estudantes, falia bem profundamente ao espirito dos homens que dirigem
os destinos da Nação ; o seu programma concretiza todo o ardor com que a mocidade deseja a reorganização da instrucção, a sua diffusão por sobre todas as classes, desde o rico até os
tangidos da fortuna; os seus resultados práticos
são os mais palpáveis e a sua execução depende,
em uns dos próprios estudantes, em outros fazse indispensável a interferência dos Poderes
Públicos.
Aos scepticos parecerá talvez que um acontecimento tão grandioso, promovido por estudantes, tenha como único escopo a constituição
de um scenario para dar expansão aos vôos e
melodias da alma galante da mocidade ; mas,
aos criteriosos, elle transluzirá por entre os
espelhos de um prisma mais elevado, onde se
desenham nitidamente as intenções mais sublimes, os mais elevados ideaes.
Não basta que a energia e vigor da mocidade se façam sentir unicamente no recinto das
academias ; ellas carecem de alargar o seu
campo de acção, desenvolvendo por sobre todos
os factos a luz sempre benéfica de espíritos juvenis e attingindo mesmo os negócios que se
ligam aos destinos da Nação. E tudo isto fazse mais necessário e inevitável, principalmente
no estado actual de nossa vida em que perigam
os alicerces de toda engrenagem política do
Paiz, que implora, com a piedade de um mendigo, um espirito de sabia direcção, as irradiações benéficas de uma administração disciplinada e patriótica.

I
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Agora, como nunca, a mocidade deve elevar
bem alta a sua voz, cantando em harmonias
saudosas as g-lorias de sua Pátria!
A realização do Congresso, actual é uma victoria incomparavel para a classe acadêmica
brazileira ; seu brilhantismo e resultados levarão
bem longe, ao seio das nações cultas, o nemo
adorado de nossa Pátria, transportado pelas
irradiações edificantes do'espirito de seus filhos;
a mais profunda harmonia e calma na elucidação das theses a discutir-se, a uniformidade de vistas nas resoluções, soerguerão ao
pinaculo da gloria, ao som fascinador dos applausos de todos, a altivez c patriotismo dos
estudantes brazileiros.
Todas estas glorias e trophéos serão vossos, ó
mocidade; deveis, portanto, creal-as, c tudo isto

conseguireis se dedicardes toda a vossa a
dade a intelligencia á execução do empoi
emprelicndimento, que vós mesma concel
A occasião é a mais solemne, e todoi
fracos e fortes, devemos elevar os credi
nossa classe, tornando uma realidade o,
gresso Brazileiro de Estudantes, cumpriu
risca,o programma estabelecido, para que
patentemente demonstrado ás nossa irmãs
zadas que no Brazil ha uma mocidaJe de
inquebrantavel, curando das necessidades
mesma c sempre ajoelhada no profundo
grado culto á sua Pátria !
PASCIIOAL A. CAMPXYER (5° anil
(Faculdade Livre de Direito da Bahia.;

Jlo sol
Sol potente e glorioso, o'velho rei bemdito,
Para onde segues tu nessa infinda jornada
Que fazes atravez dos ermos do infinito,
A alta fronte de heroe de louros coroada ?
Sobes :'i eterna Vida ou desces para o Nada ?
Ascendes ao Thabor de uni triumpho inaudito,
Ou rolas fatalmente á fauce escancarada
Do abysmo do não ser, pavoroso e maldito ? . . .
Eu não sei, velho rei, qual seja o teu destino. . .
Sei que sempre que vejo o arrebol vespertino
Apagar-se do céo nas telas sideracs,
Supponho que é chegado o teu ultimo instante,
Que não mais se abrirão no claro azul estuante
Da tua excelsa gloria as fiammulas reaes.
OCTAVIO GOMES.
(Da Nova Cruzada.)
Bahia.

t° CONGRESSO BRASILEIRO Mi P.STUriANTF.S

OI

Educação e feminismo
Na America do Norte, a poderosa influencia
\ S. Paulo, terra tradicional dos bandeida
mulher attinge, na phrase do eminente es.. in ius, cuja historia, levanta como um poema de
criptor,
o nosso preclaro Oliveira Lima— a uma
(l .| () ,tis imarcesciveis, o enthusiasmo de todos os
jjllnis do Brazil, reservara-se a honra de ser um quasi veneração transformada, em certa zona,
j (lS primeiros Estados da União a romper a vc- num venerado culto.
Adoptamos sem duvida tudo quanto é holl,;i rotina do servilismo da mulher.
|jnaucipa-se ella agora pelo cultivo intelle- nesto e grandioso ; alvejamos para o nosso
ctua!, aproveitando na sciencia o seu entendi - ' sexo o respeito que nos assiste : é o direito da
nicMito; nas artes e no ensino primário a sua sympathia humana e das conquistas da sciencia.
Em S. Paulo agita-se a idéa de uma geneaptidão, sinão a sua superioridade, passava já
rosa associação feminina em defesa dos pobres
por incontestável.
oueriam os homens, e os retrogados ainda as- e dos fracos. Não ha muito passou triumphante
sim pensam, que a vida da mulher se circum- pela nossa Faculdade de Direito uma dousiivve ao lar doméstico na arte culinária, na tora — Maria Saraiva, cujo pergaminho foi conquistado pelo estudo e pela intelligencia, e cujo
agulha c, quando muito, em tocar e pintar.
acatamento, sempre vivo na Faculdade, se funTudo mais lhe deve ser cerceado.
iKsse circuito de ferro nem mais um passo! damentou na sua dedicação estudiosa e no- seu
l\ xiuellaque não pensasse assim, esquecer-sc- immaculado exemplo.
Ahi estão ainda nos bancos acadêmicos Maria
w d;i sublimidade de seu sexo.
•Vria irrisório si pensassem ainda os que dis- Andréa e Maria Luiza de Oliveira.
Ahi estão prestes a deixar a Academia e
wuem.
felizmente no Estado de S. Paulo toda com ellas um attestado brilhante de superiosiiilc comprehende que a mulher, sem olvidar ridade moral e de devotamento pela sciencia.
11111
Ha três estudantes mais e computar se-ão
só instante a pureza de seu decoro, conserV;
iiilo sempre a fídalguia immaculada de seus dentre em pouco seis bacharelas, formadas em
""Nus sentimentos e medindo constantemente pequeno lapso de tempo em nosso Estado,
'' distancia que deve existir no pensar e na cor- além de uma engenheira Alcinia de Moura,
' Cl -V'io de um e de outro sexo, pôde cultivar a que está a deixar aPolytechnica.
Sci
Este resultado anima e demonstra A viva
cncia do Direito, da Medicina, da Enge1;i
luz,
que a intelligencia e aptidão literária não
ria, assim como todas as Artes.
é
um
privilegio masculino.
'\''io! Os estudos e a illustração do espirito
yi|
E' verdade, confessamol-o com toda a lealinino não podem concorrer para que dimi11:1
o acatamento a que a mulher tem incontes- dade, que não podemos superar intellectual'" ll 'I direito e que nenhum povo civilizado lhes mente ao homem. Reconhecemo-lhe neste
ponto a sua primasia, mas revoltamo nos contra
>^'ou nunca !
^" contrario, compõe os títulos de conquista a velha rotina do servilismo absoluto a desejar
J le
submetter a mulher.
speito senão ao culto de todos os homens.
;ll
Pelas suas acrysoladas virtudes e pela sua
"a os desherdados da educação c do cri'°i a mulher impõe-se ao respeito e impor - constância pôde a mulher ascender ás maiores
culminuncias da sciencia e da vida pratica, e
" ;| pelo destaque da sua conducta.
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prestar no apogeu de seus sonhos, sem cair no
abyssus político, relevantes serviços a sua terra.
Para formar bons cidadãos que possam discernir os mais transcenjentaes problemas da
felicidade da Pátria, não são as escolas o logar
mais próprio. Todos conhecem no berço_ esse
ponto primordial.
Sim, somente no berço e no templo da família, fôrma e aprimora a mulher o caracter do
homem.
Concorda com estes conceitos a rara eloqüência da presidenta do 3° Congresso Nacional das Mães, Mrs. Theodore W. Bcrney.
Mas, não precisamos recorrer á literatura
estrangeira para apoiarmos as nossas asserções.
Ha meio século, no Brazil, Zacharias de Vasconcellos, o laureado e saudoso estadista do
Império, já assim antevira o problema.
Mas, si a munificencia do Creador reservou
á Mulher tão sublime missão, impõe-se, como
imprescindível, dotal-a dos apparelhos de instrucção correspondentes a tão ingente e salutar
prebenda.
A ella, que, como se disse algures, é a doçura, o perfume, o sorriso da alegria c o único
encanto da existência, cabem, por isso, grandes
e alevantados deveres para com a humanidade,
deveres cujo cumprimento se sellou até a sua
completa emancipação intellectual.
Tocqueville escrevera que a mulher é quem
faz os costumes.
Para que esses costumes sejam puros e sublimes, é mister que a sua creadora seja pura
c sublime.
Taes predicados assentam perfeitamente na
mulher, nada as incompatibiliza com o exercício de outras funcções privilegiadas e exclusivas.
A projectada associação feminina, nesta Capital, alvejará para a realização da grandeza e

da felicidade de seus intuitos não só o alei
mento espiritual do sexo, de modo a imj
ao culto de todos os homens, mas taml
seu desenvolvimento intellectual.
Para a conquista deste feliz dcsidera
homens puros e dignos de nossa terra
rerão pressurosos.
O Congresso Brazileiro de Estudam
representa a alma pura c esperançosa d
dade, precisa .ser o melhor esteio dessa
obra.
Si compulsarmos as Impressões Poli
Sociaes, de Oliveira Lima, sobre os
UniJos da America do Norte, veremos
19 annos, isto é, em 1890, existiam naq!
miravel paiz 4.557 médicas, 1.147 P1
10.600 administradoras de correio e 208
g-adas.
Imagine-se quanto não terá augmentado esse
numero no decorrer de 19 annos c em um pai/
de progresso vertiginoso.
Seria actualmentc curioso uma estatística precisa ; mas faltam-nos os necessários da
formulal-a.
Não é comtudo só na America do Norte qut
se opera esse grande e bysantino desenvolvimento intellectual do sexo frágil. A Euroí
offcrecc-nos novo espectaculo, abrindo alas pá1
deixar passar triiimphantc esse poderoso cor
tejo de mulheres infiammadas pelo enthusiasnr
da idéa libertadora.
Sirvam, agora, estas linhas para um rfiup1
fim : offereccr aos dignos e corajosos Congrf"
sistas, nossos collcgas, as mais sinceras e ferv»
rosas congratulações; justificar o motivo que no;
levou a, audaciosamente, freqüentar os banco
da gloriosa Faculdade de Direito de S. Paulol
EUDOXIA DE CASTRO'
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O Juzy
11 ;1 bandidos de toda sorte : bandidos de naxva irrevogavelmente pervertida e bandidos
,- -uggestão, seres de sentimento maleavel,
I|C ,1 menor influencia, se deformam, condu,,io-sc pela circumstancia mais viva do meio
cnl ,.iuc levedam. Uns recebem do ventre ma• tem" ° estigma das gerações ancestracs, outros bebem no banquete da vida o vinho das
paivese dos delírios, mas juntos dirigem-se
para o mesmo fim abominável: perturbar a ordem social, destruirá deliciosa harmonia dos
corações.
i: diante destas duas ordens de feras a sociedüili 1 nppõe a resistência do direito.
Si o rebanho de ienas parece inaccessivel a
qualquer abrandamento dos instinctos primitivos, corta-se-lhes o pescoço. Depois sobre o
Ringue das victimas, o Estado vae dormir sem
i vvc i 11 c sem remorso.
Vm sempre é assim ; a tendência particular
lil
'''-pinto de hoje é encarcerar os criminosos,
l;
tf'.'l os viver sem luz e sem ar os últimos dias
tiu
sua desgraçada existência.
-Nenhuma investigação scientifica antes da
"nP<'riosa fôrma das sentenças. Não se cogita
'••'itureza nem da causa dos delictos. A valia' L ''' criminoso pela importância do crime.
^lucile que mata um rei é mais perverso do
c Uc
' -iquelle que mata um cão.
''•"tretanto, em ambos, a mesma degradação
d s
° sentimentos.
p,
• certo, que olndividuo é determinado: não
l
' 'iberdade nas acções humanas.
J
'-sta consciência do querer e do não querer
•' expressão feliz de Spinosa a ignorância
'~ causas que nos fazem obrar.
u
do isto é demonstrarei, mas é trabalhoso,
i._
é
pratico. E ainda que o fosse o mio devia
^ sügar-se em virtude do mal que pratica. Delllíí
> si a insinuação de mal determina a crimi-

nalidade, o castigo determina o receio da pratica do crime. São duas forças que se equilibram e normalizam as perversões da consciência.
A questão da responsabilidade é uma questão
sem importância. Que adianta ao systema de
moral que adoptamos, saber si o homem pratica o bem ou o mal por expontaneidade própria de espirito ou levado por forças estranhas
e irresistíveis ?
De qualquer modo, o mal continuará sendo o
mal o e o bem continuará sendo o bem. O que
desperta e continua a despertar o nosso interesse é achar o meio de eliminar o crime da sociedade, ou pelo menos diminuir-lhe a intensidade aterradora.
As vistas mergulhadas neste aspecto da questão, voltam-se, numa suprema anciedade para
o recurso das meditações scientiflcas. O crime
deve ter uma cauza ; é necessário supprimil-a.
Esta causa, porém, não é bem conhecida. E mais
ainda é dominante a idéa de que ha variedade
de circumstancias provocando as acções delictuosas. O mal ora é uma disposição natural e
permanente do individuo, ora é uma inclinação
adventicia, eliminavel pelo emprego de meios
brandos e apropriados. Para o primeiro caso
ha somente uma solução : a força. Para o segundo, o hospital, a escola ou a prisão. Mas
nunca é possível distinguir bem as duas grandes
modalidades das manifestações do delictos, E
mais difflcil ainda é estudal-as em suas minudencias até o alcance final das fontes que lhes
deram origem O espirito humano é por natureza indolente. Quanto não custaria á Justiça
dos homens submetter-se cada bandido a um
exame que para ser completo exige mezes e
mezes de estudo I
lia um meio simples de resolver o problema.
Não é preciso nuclear a classe medica na morbidez asquerosa dos cárceres. Pode se resolver
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com os olhos dilatados e o coração f<|
tudo appellando para a consciência do povo.
E' o juiz collectivo quem tem de decidir do E' a defeza do réo. Si fala bem, si
destino do homem transformado em besta. Não palavra insinuante e domina e captivaj
importa considerar que os homens reunidos dictorio, o processado inevitavelmente é
perdem a razão, convertem-se num rebanho vido de todas as suas culpas mesmo qua
de animaes, agitam as revoluções mechanizados sido e continue a ser o maior dos culpaq
por um impulso que nem sempre c força inspi- o orador foi infeliz, não soube arrebanj
consciências, gaguejou algumas syllabj
rada por sentimento nobre.
O Jury é a justiça bebida no coração das vencido pela ironia fina e extravagante a
maiorias, é a justiça possível, é a justiça pratica, motor, coitado o réo, voltará, silencioso
á triste e silenciosa habitação dos mord
é a justiça commoda.
São loucos os que dizem que « o Jury não dos condemnados. E' feio este quadro!
tem explicação ; que mantel o é arrolar indis- real, é a expressão mais viva da justiça dJ
E' a infabiüdade das multidões orie|
tinctamente indivíduos que todos os atino façam
a
paz
encantadora da burg-uezia c d a '
as vezes de juiz, o que não differc muito de arSenhores
da lei, acabem está farça!
rolar indivíduos para servirem de alfaiates e samanidade
não
esta mais disposta a ser
pateiros ».
de
modo
tão
vergonhoso. A institui!
E' de ver um criminoso qualquer depois
Jury
é
ridícula,
não resolve coisa alj
de ter passado uma quarentena aferrolhado
Não
ha
conta
para
os criminosos que|
num eiiücio infecto, seguir caminho entre
de
terem
sido
considerados
innocentel
soldados mais assassinos e mais cruéis do que
ontra
vez
surprehendidos
na
pratica
o pobre prisioneiro, para a casa do Jury. Está
frio não de medo, mas de ter vindo dos limites hediondos.
E o que mais me peza no coração él
de quatro paredes humidas.
Vae comparecer ao theatro dos julgamentos. que um dia terei de viver deste espectacu
Dão-lhe um assento de opprobrio. Ha muitos g-anando uma assembléa de idiotas paral
espectadores. Uma comedia ! Leem-se uns pa- da jaula os tigres e os leões.
O Jury envergonha aquclles que coh|
peis escriptos em estylo que faz dormir. E
em realidade o povo boceja. Chega o ins- comsigo uma parcclla de equidade.
E dizem que este monstro vdo da
tante das imprecações'. Um homem colérico,
espécie de Jeremias, começa o vociferar halu- terra!
ANTÔNIO BERNAKDES|
cinadamente. Tece o enredo pavoroso de uma
tragédia, declama e, mais do que tudo, inBelém — Pará.
venta. Após elle, o advogado se levanta,

Jfrisfheo

de Jfndrade

Fulgurações astraes ; lyrios alvissimos, abertos no seio palpitante de uma primavera rica
de flores; sonhos feitos de palavras bíblicas,
tudo-emflm que tem os contornos arabescos da
Forma e o cunho original da Belleza que vibra,
que extremece ha nos versos meigos e suaves
de Aristhco de Andrade.

Tem também estrophes ardentes comi
feição e o encanto com que os cstatuarl
tigos talhavam os mármores hcllcnos, Pa
os deuses do pag-anismo surgissem mais
aos olhos do mundo.
Inda muito moço, a imprensa o attrãiH
elle appareceu no jornalismo não como ufflB

..queno circulo luminoso, mas, sim, como
O artista que de sua lyra d'oiro tirou o noivado, o livro feito de amor, feito de hóstias,
lS tro, cuja luz offusca as outrag luzes.
,i curta, mas de uma rutilancia extraordi- tinha também na constellação de su'alma de
a sua passag-em pela terra que vive suflb- sonhador o sol meridional de uma bondade arnü mercantilismo.
changelica.
seus primeiros versos foram escriptos, deEvocando neste instante o nome do amigo ;
de um sentimentalismo inqualificável ; evocando a alma bellissima do artista; evocando
,s, porém, de uma inspiração sadia e pro- o luar sem nodoas do espirito do morto imlora.
mortal; evocando, emfim, o clarão reverberante
i pôs depois, Aristheo estava vantajosa- das lições do mestre, nascido na terra dos Quiconhecido no meio intellectual pernam- lombos, sinto-me forte, bem forte, cada vez
11, até que seu nome ficou definitivamente mais, para cuidar com maior carinho da dulia
rado na celebre questão Coimbra, quando de genuflexão que officia a mirúYalma na ca
publicados uns seus formosos alexan- thedral lucilante do affecto á sua memória que
- que causaram immenso successo.
é o orgulho de Alagoas.
E para que possam melhor compreheuder o
istlieo, porém, abriu mais o circulo esplen9 ) de sua forte intelectualidade, naquella estylo encantador do poeta, transcrevo um sosã noite, em que, na qualidade de orador neto, feito dum fôlego, num postal, na minha
l da mocidade acadêmica do Recife, presença.
i i Lucilia Simões, no theatro Santa Isabel,
raciosa actriz ficou tão commovida, que,
bci iido o poeta na fronte, disse:— é um gênio.
Tem-te ahi, negro mar de lagrymas amargas l
istlieo possuia a facilidade das rimas suaves;
Desesperança, oh mãe dos náufragos da vida,
Estende sem temor as tuas azas largas,
..urlelava o cérebro, para arrancar estroSobre esta alina aein fé tão mal cmiprehendída.
nomposas, cheias de palavras retumbantes.
iis versos admiram a quem quer que seja,
Já não posso luctar ; succumbi ás descargas
l)e raivoso Aquilao ! Como uma náo perdida,
l1 i >pontaneidade que os caracteriza,
Alijo do meu bordo as mais preciosas cargas ;
icsventurado bardo escreveu também a
•—•O riso, o sonho, o amor, a delicia da vida !
orientalista; e ahi está Jesus, o brilhante
Alegria, outro rumo I Esperança, outro norte !
".'to que foi terminado pelo seu irmão GouQue a bússola endoHeça e outro paíz aporte !
Andrade —um poeta também de raça.
—A* paragem glacial e Ingubre da morte !
Piamente, Aristheo quando relia os seus
Coragem. Nem sequer só contraia um só músculo !
• de estreante criticava o sentimentalismo
Quero ver apontar no sombrio horizonte
:i
ü tristonho Hlnz do ultimo crepúsculo !
-'Hes existe.
um artista ; mas um artista que tinha a
ARISTHEO DE ANDRADE
•w de juntar a idéa e a Fôrma, sem sar
uma pela outra. E'nesse segredo que
1
admiro.
ri)
O poeta atravessou lig-eiramente, apressas, rarissimos, os que possuem, como
"ssuia, o escopro de artista e a.lyra de damente este planeta, de misérias, mas seu
talento deixou um rastilho de oiro fulvo que
jamais
será extincto.
''°mo prova eloqüente do que venho de
;1|:

Voe soli

I
J

n lr

'' j ahi estão os seus trabalhos publicados
'"' jóias de exquesito valor, confeccionadas
"1a ourivesaria.

ALVES NYLO.
S. Paulo, 1909.
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Cazyafíde
( R. A L F R E D O ASSIS)

No ríspido frontão de archaico monumento,
(.') meio corpo nu da Gvyatide rija
Inda supporta ao dorso a pesada cornija,
Sem uma contracção no rosto de cimento.
Que infinito cançaço l E nunca um só lamento
Partiu d'aquelle seio J e quando o céu alija
Medonho vendava!, o pétreo dorso dirija
E agüenta a carga heróica, ao rebramir do vento.
Inda a contemplo agora, o frio olhar de pedra
Fixo no espaço, e ao dorso a molle de granito,
Onde soturno e verde o.musgo alastra e medra.
Caryatide, que dor l Si a tua dor fallasse. . .
Pois vejo que te esmaga um cançaço infinito,
E que morrendo vaes sem um tremor na face.
MANOEL CA n LOS

Congresss "Brazileizo de Estudantes

Não é de hoje que a idéa de uma reuniSo dos
estudantes das nossas escolas superiores tem
preoccupado as classes estudiosas brasileiras e,
particularmente, a dos que se dedicam ás sciencias jurídicas. Por varias vezes tem sido ella
levantada, ora na Faculdade de Direito do Recife, ora na de S. Paulo, sem que, todavia,
pudesse ser levada a effeito pelos innumeros
obstáculos que se lhe antepõem. A enorme
extensão do nosso território e, consequentemente, a difliculdade dos meios de communicação ; a descentralização do ensino superior,

o crescido numero de escolas estadual
minadas pelo Paiz, reconhecidas pela União*
ora, porem, da dirccla fiscalização do Min'5"
terio ou instrucção publica ; o pouco interesse
girai com que a própria classe acadêmica re
cebe essas tentativas ; — tudo concorre p*r'
o fracasso desses ensaios, a principio com ardo
relegados em seguida á categoria dos factos in
exeqüíveis.
Comtudo, fazendo face a esses tão desani*'
dores obstáculos, parece que o movimento O
iniciado na capital paulista tende a desníq«t*
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,l)Ssibilitade de um Congresso de Estu-

se, destacam-se, comtudo, três, cujas soluções
seriam de grande alcance para o aperfeiçoaIviiidonando o antigo meio de que lançaram mento da nossa instrucção :
3 a — Da approximação das classes acadêmicas
rira a realização daidéa — sessões deacabrazikiras e estrangeiras. Assumpto que nos
., ( , s cra que o numero assombroso de protem passado quasi desapercebido, mas que, no
s apagava o projecto — entendeu a com*
i organizadora enveredar esta vez por entanto, trouxe ao Rio de Janeiro o illustre
.•iminho mais curto e mais efflcaz : dirigiu- professor G. Dumas, o qual apenas conseguiu
l l|VC tamente ao Presidente da Republica e deixar na Capital Federal e na do Estado de
y,inistro da instrucção publica e solicitouS. Paulo um comitê encarregado de fomentar
. ; U i\ilio. Estes com a boa vontade que sem- as relações das duas classes acadêmicas, bra[ , . [ i ] mostrado no que toca aos interesses zileira e franceza ;
4* — Ha conveniência em crear universidades
se estudiosa, promptilicaram-sc a favono Brasil ? Qual o melhor systema que se adaproveitosaidéa.
• issim, com o valioso apoio do Governo, pta ás nossas condições elhnicas e intellectui-uiha activamente a Commissão Executiva aes ?
7a— Será conveniente o ensino livre no Brazü?
t i ingresso, á testa da qual se acha um 5° anEis aqui duas theses .que, a serem estudadas
.! ~\a faculdade paulista, o Sr, Leonidas
com a attenção que merecem, certamente hão
rei:) Rosa.
);i rápida leitura das theses que serão dis- de trazer alguma luz a esta enorme balburdia
nas sessões dessa primeira reunião de que é o mcthodo adoptado nos nossos estabei íiitcs brazileiros resalta a incontestável lecimentos de ensino.
Queira, pois, o destino que não seja o ultimo
'iiiianciu desse movimento tendente a desi na mocidade brasileira o amor pela clas- Congresso de Estudantes que se nos apresenta
u.idemica e a auxiliar também os poderes com um magnífico programma e bases pró'I- •(« na árdua tarefa da reorganização do mettedoras de êxito.
iü' i.'
E. C.
'^ntre as 10 theses apresentadas no proDa Folha do Norte — Pará.
"ima, todas de interesse geral para a cias-

O Congresso Jfcademico
dominante, nestes últimos tem' meio acadêmico, e que tem despertado
"das as classes o mais vivo interesse, c o
diz respeito á próxima installação do i"
~TGSSO de Estudantes Brazileiros. A velha e
lc
ional Faculdade de S. Paulo, a cujo gre1 ln
e ufano de pertencer, enche-se do mais
"'cado júbilo que repercute em toda a alma
4
Jenüca, pela próxima reunião dos estudantes
111

e de todas as escolas superiores do Brazil,
que, reunidas em Congresso, sob o influxo de
um mesmo ideal altivo e nobre, vêm trazer o
concurso de suas luzes e de suas intelligencias
para os magnos e importantes problemas, que
vão ser discutidos e de cujas soluções advirão,
por certo, os mais lisonjeiros resultados para o
bem estar da classe em geral. Essa idéa grandiosa, qual a de congregar, num mesmo centro

CF

=C

=^T_

I° CONGRESSO BRA2ILEIRO DE ESTÜDANTFS

J^=2==
(f-

os representantes de todas as escolas do Brazil, de todas as academias brasileiras, que vem
Para a discussão de assumptos da mais alta im- correr, de um modo efflcaz, para o estreitam
portância e de real interesse, partiu de um pu- das relações que devem existir entre todos ac
gillo de talentosos acadêmicos da Faculdade lês, que se empenham numa mesma lucta, a l
desta capital e que hoje vêem coroados do mais bemdicta da intelligencia. E c muito de n
feliz êxito os seus esforços e ingentes trabalhos, s espontaneidade que tão brilhante commej
em prol desse movimento alentador convertido mento encontrou no seio da mocidade brazil
agora na mais bella e scintillante realidade.
cujas francas adhesões ao Congresso, de n.
A classe acadêmica no Brazil, devido talvez a sul do paiz, são o attestado mais vibrante]
á falta de uma iniciativa corajosa, jamais se corrente de sympathia, que soe sempre exi
uniu em congresso, onde pudesse expender collimando um ideal nobre e altruistico. E J
idéas, levantar projectos, discutir assumptos, os projectos de grande e real importância,
que. se relacionassem com o alevantamento da vão ser submcttidos ao Congresso, saliento d]
classe e com o papel saliente, que devem des- que esposo francamente, por serem portadc
empenhar os estudantes brazileiros nos magnos de benefícios c reaes resultados. Um dellcs
problemas da vida nacional. E, no entanto, é que diz respeito á abolição do — lroic ac
bem certo, e ninguém o contesta, que os fu- mico -, que não tem mais razão de ser c o q
turos destinos de uma nacionalidade repousam aoenvez de disputar applausos, provoca, no,
sobre os hombros da mocidade estudiosa, dessa rações bem formados, sentimentos de pezar,
pleiade brilhante de jovens que, nos bancos das ser um resquício de barbaria. Eu amo e vel
academias, se preparam para as grandes justas ro a tradição: mas, neste caso, detesto-a.
da intelligencia e para o alevantamento e pro- obstante já ter apparecido alguém cm de;
greso de sua Pátria. Não ha negar que a mocidessa instituição, que reputo nefasta, ahi c
dade é a alma mater de todos os grandes com- para refutar essa opinião isolada os escri
metimentos, não lobrigando impecilhos e des- brilhantes de Coelho Netto, Medeiros e AI
conhecendo mesmo toda a sorte de sacrifício querque e outros, que batem palmas ao b
quando tem em mira a consecução do ideal
movimento, que nasceu este anno na Acade:
sonhado.
de S. Paulo. Demais, não se justifica, em hy
A reunião do i° Congresso de Estudantes these alguma, a conservação deste uso grosse;
Brazileiros nesta capital é um bello movimento Ninguém ignora que esse uso inveter
que será o prenuncio de muitos outros, que entre nós veiu de Coimbra, em cuja uni vê
virão concorrer de um modo efflcaz para a tão dade estudaram innumeros brazileiros.
almejada solidariedade da classe acadêmica no bem, é lá mesmo que os estudantes, conve
Brazil, que até hoje, verdade seja dita, se tem dos da inutililidade e da injustiça dessa tri
conservado apathica, mas que, daqui por deante, cção odiosa, acabam de supprimíl-a de vez
se levantará forte, cohesa e pujante, pugnando caloiro, na universidade de Coimbra, hoje,!
e tomando parte em todos os problemas que envez de ser recebido, por entre apupos e mó|
dizem respeito ao alevantamento intellectual o é no meio de acclamações vibrantes e entj
e moral da nossa querida Pátria.
siasticas. Fazem-se discursos -congratulator]
E tão brilhante tentamen, como tudo que mostrando o veterano ao caloiro logar que;
parte da alma acadêmica, foi recebido com ge- é destinado a occupar e encorajando-o na n
nerosidade e sympathia, não só pelo Governo vida que vae encetar. Ora, si o nosso trote
da Republica, como de todos os Estados, que demico vem da tradição de Coimbra, e,
correram pressurosos ao encontro de tão bella
acabam de supprimil o, c justo que aqui se
iniciativa da mocidade, que, radiante de enthuo mesmo e d'ora avante nas academias se
siasmo, tudo fará para o brilhante êxito do Con- cebam os nossos jovens çollegas por entre
grespo, em cujo seio se vão encontrar estudantes plausos e vivas. Este projecto vai ser apr
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ao Congresso pelo talentoso moço Brenno
jira, que é o representante do i° anno da
ldade desta capital, junto ao Congresso.
2° projecto, a que me refiro é o distinctivo
., icmico. Tal medida é de grande e real in|Vsse. E' preciso que a mocidade estudiosa
.; nossas escolas se differencie das outras
,^es, trazendo um distinctivo próprio, para
c assim se saiba quem é acadêmico c quem
, o é. Essa medida, que, á primeira vista,
rcce sem importância não o é, attentas as
i: equencias desagradáveis que podem advir
[ i o s estudantes, como j á t e m acontecido,
n o não uso do distinctivo.
xinguem ignora que em muitas manifestações,
MS, comícios, promovidos por estudantes,
i se ás ve/es incidentes desagradáveis c de
-oquencias, não raro, funestas; vêm-se proüinentos incorrectos, não próprio da mociIc das escolas, attribuindo-se geralmente tudo
aos estudantes, quando na verdade são taes
almas promovidas por indivíduos alheios
lasse e que se intitulam acadêmicos. Com a

adopção do distinctivo desappareceriam estas
conseqüências, pois ficaria bem definido o turbulento — si estudante ou não. Eis o que me
occorria dizer — currentc calam» — sobre os
dois projectos, que reputo de grande e real importância, attentas ás conseqüências pouco agradáveis que delles, não raro tem advindo e que
tanto prejudicam á classe acadêmica.
Esses e outros problemas, de grande relevância, vão ser objecto de discussão de meus '
distinctos çollegas no próximo Congresso c que
de certo, se proporão a resolvel-os com todo o
critério c com toda a .justiça. Praza aos Céos
que a. próxima reunião do Congresso seja toda
de utilidade para os interesses da classe, resolvendo ponderadamcntc todas as questões a elle
submettidas e terão assim os seus membros
feito jús aos applausos unisonos de toda mocidade brazilcira das escolas.
WASHINGTON TUSAGY DE MORAES NAVAUIÍO.
S. Paulo, 15 de junho de 1909.

Logaz que compele aos inlerdictos numa classificação racional das acções

. divisão dos direitos em ABSOLUTOS e RE\ i ivos, com a importância que lhe deu o meu
'inctissimo collega VAMPRÉ, em seu substan1
' < o trabalho, recentemente apresentado ao
'''iinciro Congresso de Estudantes America:
*, creou-me a tentativa de applical-a ao doll|
io das acções, onde as noções sobre classifill ;
io andam inteiramente desnorteadas do rigor
-'l«x E foi precisamente a clássica separação
s
juízos em petitorios e possessorios que me
"Çou a attençSo como impertinente e infunia.
'*)uem quer que tenha os mais rudimentares
"hecimentos acerca do direito não pódeigno T
Vide Anna*s do Congresso, pag. 345.

rar a tendência unificadora que se vae diariamente accentuando no campo de suas investigações, capaz de produzir as lições de Vivante
e seus sequazes, para não justificar o presente
estudo, quando outro merecimento lhe falleça.
GIANTÜRCO define a acção «// mezzoporfare
reintegrara o riconoscere in gudizio U diritto
violctto *».
Similhante <> reintegração >> ou «reconhecimento », á parte qualquer divisão que dahi se
pretendesse tirar, pôde effectivar-sc erga omnes
ou contra determinadas pessoas, obrigacionalmentc vinculadas, isto é: a acção é corress Isé. ai dir. cin,, § 134. Actlo nihil a°iu.d est, quarn
um ptrscqiienai in in-li':io qitod siin acbeínr * / pr. «Os
act.. IV, 6.
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pendente de ura direito absoluto ou de um direito relativo. A's primeiras cabe perfeitamente
o nome de absolutas; ás segundas, o de
relativas, consoante as relações que garantem.
Mas aqui se accentua, desde logo, a importância da divisão, fazendo-se comprehender no
seu primeiro termo um elemento que anda injustíficadamente separado, quando se acceite a
divisão tricotomica geralmente admittida 3 ás
acções prejudiciaes.
Effectivameute, só a absurda classificação dos
direitos em reacs c pessoaes era capaz de collocar de um lado a reivindicação e do outro as
acções que se fundam no estado das pessoas.
A mais simples analyse nos indica quanto isto
contraria os factos.
As relações jurídicas que se prendem apropria
personalidade do sujeito e constituem, para os
allemães, os direitos pessoaes *, si, de certo
modo, não são i lenticas ás que se referem aos
objectos exteriores têm no entanto com ellas
pontos de contacto de tal ordem, que não justificam a inclusão em membros distinctos, só por
esse motivo. Muito menos ainda no que respeita ás acções que lhes são correspondentes.
Umas e outras (excepto no que diz com os direitos relativos) não se exercem contra a collectividade ? Não têm por fim a reintegração ou
reconhecimento de um direito absoluto ?
E' preciso ter-se em vista, para evitar confusões, que nos referimos As acções tomadas subjectivamente. Na accepção objectiva, isto é, no
sentido de demanda 5, acção cm estado dynamico, todas se ligam a pessoas determinadas : assim
na reivindicatoria, ao possuidor da cousa reclamada ; na confcssoria, á pessoa que desconhece
a servidão ; na negatoria, aos que pretenderam
instituir ou ampliar servidão; na hypothecaria,
ao devedor ou adquirente que não remiu o immovel dentro dos 30 dias posteriores á transcripção.
3

P. BAPTJSTA, T/tiaria c fratl-a do frocsao. l 8.
* LACERDA DE ALMEIDA, Obrig., cap. i°, § jo.
" PAUI.A BAPTISTA, Op. cit. , ? s .

Entretanto, no que a divisão toca aoextrt
de importância é no referente ás acções pó
sorias.
Até hoje estas acções têm sido totalmd
separadas, por motivos diversos, tão cadu
quanto os que dellas distinguem o habeas-coÀ
das suas congêneres, as petitorias. Nada já
fica similhante altitude, que se altera compj
mente na presente classificação. Os inlerda
e os habeas-corpus (que se reduzem á mama
cão — habeas corpus preventivo e á actio sjj
definitivo) são acções absolutas e, como í
pertencentes á classe da reivindicalio.
Que o lubcas corpus é um interdicto não J
dece a menor duvida, como egualmente o efl
pela Ord. do L. 3, tit. 78, S 5, os actí
termos de segurança ". Ora, si a cit. ord.j
repeliiu do numero dos interdictosoactual te
de segurança, quando preceituava que
alguém se temer de outro, que o queira <;/
na pessoa... poderá requerer aojuiz, que s(
a elle, etc. •> e si a differenca que se nota enl
habuas-corpux e o termo de segurança é simfl
mente garantir: o primeiro, a coacção da lia
dadc pela autoridade e o segundo, por
culares; a conclusão única é que, para a j
o habeas-corpits era um interdicto.
Que os interdictos se incluem na classe dal
vindicação, basta a simples consideração dej
elles asseguram um direito real geral: a ]
como a considera Cogliolo ~.
Concluindo, podemos, pois, dizena libenj
e a posse são direitos absolutos; o habeas j
pus é um interdicto e, numa classificação raj
nal, deve figurar com estes entre as acçõesl
solutas, porquanto » circa Ia natura delle 04
possessorie, non si trova in esse mente
diverso dalle altre azionih».
M. Gomes (MANOEL DE SOUZA (ioMJ|
S. Paulo — ()og
7 f'1'oso/Ía eif' rííritto prwato% § afl. pag. soo.
8 COGLIOI.O, Op. e loc. cits., ppg, aoi.
6 RIBAS, Acçõfs, Púss'$s<>r\.a,s, pag. 244.
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Roxo
f AO

DR-

SYLVIO

DE

CAMPOS)

Roxo, Viuvez. Tons vagos, soledade. .
• Lucto que vai a dissipar-se apenas :
Roxo, cor suggestiva das gangrenas
Que a alma de escuras impressões invade.
Roxa é a'Dor, e bem roxa a Saudade.
Ama o roxo quem tem maguas e penas :
Assenta em todas, louras e morenas
Crianças ou moças, em qualquer edade!
Cor de vagos e extranhos symbolismos
Desde o lilaz á escura cor dos goivos
Roxas macerações dos mysticismos !
Cor pizada, cor violacea das olheiras
(Oh ! aquelles maguados olhos noivos !}
Das amadas, das viuvas e das freiras!
RAUL DO VALLE.
Do Poema das Cores).

*

' instituir a solidariedade acadêmica, vincular,
f; r
" meio de affectos e identidade de aspirações,
(>
* '''ilhares de rapazes matriculados nos cursos
s
"l wiores da Republica, é, obviamente, maeri;1
Jc alta relevância, porquanto a ella se
rc
'iJem a cobesão, a unidade, a força dopaíz.»
' s«'eveu-o Aífonso Celso a quem me seja li(|
Jenominaro acadêmico por excellencia, em
11 l
-'os últimos números da Folha do Dia.
, ' '^ facto ia se resente a classe acadêmica da
'3ll l l
de cohesão e unidade tão necessárias ao
Sll|
do das questões sociaes.

*

*

Um egoísmo estulto vem invadindo os ânimos
dessa pleiade de rapazes que se devem bater
pela regeneração dos costumes, pela unificação
dos ideaes, collimados todos os seus esforços em
prol de uma justa e legitima causa, lavrando em
seu intimo o amor da pátria, conseqüência immediata do amor á família, cuja differença única
é ser aquella mais numerosa.
Porque nos deixarmos levar por um amor
próprio tão cego, que nos faz ver em nós
mesmos os únicos capazes cie luctar pelo bem
commum, as maiores mentalidades, desprezados
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os nossos colleg-as, os nossos coirmãos, laboriosos e inteliigentes, quando devêramos nos unir
para assim, fortalecidos pelo animo e auxilio
que nos prestam, oflereccrmos tenaz e ürme resistência aos revezes que nos soem acontecer ?
Com o caminhar dos annos nós também caminhamos, imprimindo uni forte impulso & sociedade.
Que elogio não merecem esses valentes campeões das lettras que acabam de ter a grande
e feliz idéa de em um congresso procurar os
meios mais sólidos para a união acadêmica t
Oxalá que ainda venha ellc em tempo para
salvar-nos desse descalabro em que nos encontramos !
Não será mister, creio, ir estudar o que fazem
os estudantes dos cursos superiores de Paris,
Berlim, S. Petcrsburg-o e outras cidades européas.
E' necessário unirmo-nos e para isso carecemos de um código.
Porque não ha de ser a classe acadêmica um
elemento de regeneração política ?
A razão é simples : é porque, contaminados
pelo mal que invadiu nosso organismo, deixamo-nos levar pelas falazes promessas dos
grandes homens da política ; porque, infelizmente, aprendemos logo a nos encostar aos
governos e servir-lhes de armas; porque quem
não paga nada arranja ; e assim por maior que
seja o erro commettido por um g-overno nada
se pôde fazer porque a maioria apoia o seu acto
de grande sabedoria e as minorias não têm remédio senão abaixar as cervizes, inculcadas ainda
de despeito e inveja.
Como, pois, sermos um elemento de regeneração política "í
Si os acadêmicos se compenetrassem do
papel que deviam representar na sociedade,
afastados para longe o e.-roismo c outras qualidades que não lhes cabem, não n<".s veríamos
neste estado deplorável em que vivemos.
«Crentes na religião da equidade, da mansuetude, do altruísmo, esforçam-se os estu-

dantes * para suavisar o infortúnio
primidos no conllicto do existir, illJ
do-liies a consciência, ennobrecendo-^B
animo, ministrando-lhes consolação e espi
Eis tarefas dignas da mocidade braz
Ninguém é mais competente do que
Celso neste assumpto : é a maior aut
Unamo-nos, olhos fitos em um só idi
grandecimento e a independência da patrii
grandecimento e a independência dos cí
Para isso, estudemos e instruamos,
treinos ao povo que a classe acadêmica
uma classe morta, que resurgecom todo
peculiar á mocidade, que quer illuminar
inculto, mostrando-lhe o caminho do
dever e da justiça.
Fundemos sociedades regionaes que
por encargo efficazmente prover á manu1
alojamento e preparação mental dos est
pobres, umas das mais nobres theses
tir-se n:> congresso acadêmico.
Teremos assim regalias e privilégios
Jaremos, então, os meios de nos ser ai
a fruição perfeita dessas regalias e di
vilegios.
Enérgica e altiva, far-se-ha ouvir por
paiz a voz dos estudantes concitando
á defesa dos direitos do povo, tão espesin
Voltará a alegria ás nossas republicas,
biente será respiravel, a troça galhofei:
offensiva trar-nos-ha o riso para assim
as saudades que nos vêm de nossos lar
giiiquos.
E, então, remataremos com Affonso
« Convivei com os estudantes: sentirnum ambiente de enthusiasmo, fé, purea
pendência e desinteresse, bem diverso"
sado de mediocridade presumpçosa, de
de utilitarismo, atmosphera normal
Avante, collegas, avante !
E' tempo de nos tornarmos optimistas.j
I. DE OLIVEIRA
I Trata o autor dos estudantes da AllemankJ , FHespanha, Belgifia, etc.
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Une Dêlêgafíon á"T>fudiants Trancais
l )e toutes lês visites d'hommcs plus ou moins
lustres qui sont venus de France parcourir lê
. 11 et en étudier Ia surprenante transformaque Lê Messager de 8. Paulo ne cesse
i jc siffnaler depuis dix ans par sés arlicles sucLCSSÍÍS, nulle ne nous est plus sympathique que
cc llc dês Etudiants Français à Ia Capitale Paul j s [ i , siège de Ia principale Faculte de Droit du
llivsil, d'oú sont sortis lês plus célebres hommes
t)'i:iat Brésilien dont lê monde cntier connaít
m.-;.ntcnant lês noms depuis que Ia Presse Eu,-opccnnc et lês financiers s'occupcnt de cê pays.
i 'cttc idée est louable : ils viennent cn même
leu * ps prendre part au Congrès dês Etudiants
.jin doit avoir lieu en cettc villc au móis de
Juillct prochain.
í .c íélégrammc cnvoyc ccs jours-ci parle.
proiesseur Appel, doyen dela Faculte dês Science: de Paris et Prcsident du Groupe de
l'A>sociatíon dês Universités de France, nous
a annoncé en effet que lês EtuJiauts de Paris
a v - i e n t accepté 1'invitation de leurs collègues
^ S. Paulo. Six étudiants français viendront
Junc représenter lês Ecoles Supérieures de Ia
l i ance: La Faculte dês Sciences, La Faculte
Ji:
Droit, Ia Faculte de Médecine, 1'Ecole Sul""-rieure de Pharmacie, 1'Ecole dês Ponts et
''liaussées et 1'Institut Supérieurd'Agriculture.
l'c même dernièrement, une délégation dês
'•''''lês de Paris a été invitée par lês étudiants
"'"inands et leur réception a été enthousiaste ;
es
t que dans cê siècle ou lês conquêtcs de
'''"'mauité tendent à consolider Ia Paix Univer^'"^i Ia devise dês nations civilisées doit être
c
"ü-ci : (( L'intelligence prime Ia force ».
''-" rendant visite aux étudiants de Ia pre11( r
-' e Université Brésilienne de Droit, lês étu"ants français viendront prendre contact avec
' Jeunesse intcllcctuelle du plus grand peuple
"-' rficc latinc de rAmérique du Sud et ei-

mentcr Ics bases solides d'unc fédération amicalc
entre lês classes dirigeantes de deux nations
unies depuis dês siècles par h tradition, par Ia
littérature et par Fassimiliation commune dês
idées nouvelles qui a amené bien dês intclligences brésiliennes à étre lês émules dês hommes de science français dans lês découvertes
modernes.
Lês ovations faites à Santos Dumont, lês
succès applaudis de Oswaldo de Faria, Fadmiration dont ont été 1'objet divers artistes Brésiliens à Paris prouvent une affinité d'idéal qui
ne pcut que s'accroitre par 1'échange dês idées
entre 1'élite cies représentants de Ia jeunesse de
Ia France et du Brésil qui doit produire lês dirigeants de 1'avenir. Cês amitiés créées par
1'occasion restant, lês caracteres s'entcndent, lês
correspondances scientiflques s'établissent entre
lês jcunes gens et avec lê temps, elles produiscnt
leurs effets bienfaisants. Ceux qui ont étudiés
cn France n'en gardent-ils pás un bon souvenir
durable et ceux qui ont vécu quelquc temps au
Brésil nc sont ils pás lês mcillcurs coopérateuís
de sã propagando ; lês exceptions sont rares et
sans valeur.
11 n'y a rien de tel que de se bien connaitre
de irá/, lês (,n dil malveillants disparaisscnt
comme enchantemcnt.
Nous augurous un bon résultat de cettc
venuc dês Etudiants Français et nous cspérons
que Ia réception dês Etudiantts Brésiliens à
Paris ne tardera pás et scellera pour toujourts
lês relations amicales 1?ranço-Brésiliennes qui
n'ont jamais eu de raison de diminuer.
La France n'a d'autre ambition au Brésil que
celle de consolider une amitié reciproque, c'est
notre conviction.

(De Lê Messager de S. Paulo.)
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Scepticismo
Por um cios muitos paradoxos que se nos •
antolham a cada instante, ao passo que a civilização augmenta, enfraquece a lirmexa do sentimcntci universal; vacillações perennes, observações intermináveis, duvida c descrença — eis
definido o século X I X .
Para estereotypar o nosso século, poJcmos
dizer : a duvida que envolvia os problemas scicntilicos, desceu á linha media das consciências
e sob o influxo de seu império enervante, parece abalarem-se instituições seculares, debilitando os sentimentos mais nobres da humanidade.
A descrença é a base do século, máximo na
raça latina.
Desvanece as mais risonhas esperanças da
vida, que se nos afigura, então o reino da desdita.
Nega o valinicnto do amor que se poderia
chamar—dilatação do coração humano até a
eternidade, atravéz o rhythmo das vibrações do
bello e do justo; desprestigia os sentimentos patrióticos ; amortece os impulsos do espirito, nas
manifestações da caridade c da virtuJe ; entibia
a alma, que se amesquinha desalentada ante as
privações c as luctas da vida contemporânea.

O homem hodicrno, que lirmou o seu
minio no universo, subindo, um a um, os
grãos da escada gloriosa da civilisação, tr
formando em auxilio valioso o lume, que ouj
ora o transia de medo, precisa mais que nu|
desse fogo ideal a lhe sublevar os sentimeq
que secundo a philosophia moderna, dirigq
governo do mundo.
Mas o scepticismo está em pleno reinado!
homem carece de esperança, depara-se-Ihe,|
toda a parte o desanimo.
A falsa literatura dos nossos dias é, cila j
ma, a apotheose do goso, o desprezo dos|
timcntos elevados, sagração aos meios fa<
vida.
Já os elfeitos de tão árida philosophia sei
nilestam no coração da própria mociJade.l
D'ahi c que se faz mister afugentai-a;
seio amantissimo da juventude deve pulsaj
tenso o amor do futuro, a fé no grande
da humanidade o domínio soberano do d\ré
ISAIAS ALVES D'ÂLMEID.M
líahia.

1° CONGRESSO B R A Z J L E I R O DE ESTUDANTES

75

Negzo
A ALGUÉM.. . .

O negro, a cor da Magua, a cor sombria,
Cedo a vististe, pobre penitente,
Que em plena boda viste, dercpente
Cahir-te ao lado o noivo, a face fria !
Triste viuvez ! Trocaste n'um só dia
O véo de noiva pelo vôo dolente;
A Morte fez-te, trágica ironia !
Da alcova nupcial câmara ardente !
Teve-tc .a vida um prólogo bem triste;
Lirio que o temporal tombou da haste,
O conselho de Hamleto, emiim ouviste'
li as flores ainda intactas da capella,
No claustro de um convento amortalhaste,
— Esposa de Jesus, viuva e donzella!
RAUL DO VALLE.

O Congzesso de Estudantes
Merece carinhosa aüenção a noticia que nos
irmã estar prestes a reunir em S. Paulo o
! ''"irneiro congresso de estudantes do Grazil. Esta
""Ucia deixa transparecer o desejo vehemente
'•' perfectibilidade intellectual c de cohesão l'ra-''Ha que trabalha a mocidade hrazileira, desl' c Hando-lhe o máximo interesse pelos mais medrosos e importantes problemas da vida navl(
>nal contemporânea.
de opinião que os jovens brazileiros
a constituir essa poderosa federação
°sUidantina estão nos casos de receber de todos
11111

os pontos do paiz os applausos e as emulações
do nosso civismo, no intuito de lhes prestigiarmos collectivamente a fecunda interpresa.
O Congresso de Estudantes, que se propõe
reunir annualmente nas capitães dos listados
para desenvolver o seu vasto programma de intelligencia e de investigação, o seu vasto progranima de inquérito e questões estrictamente
pendentes do ensino publico, tem por fim, primordialmente, cong-lobar n'um todo harmônico,
disciplinado e forte, as aspirações, os conheci-

I o COWiHIiSSO DRAZII.EIUO HH ESTUDANTES

mentos, os magnos interesses da classe acadêmica.
Do sul ao norte, cm todos os departamentos
da nação, os aluirmos das escolas superiores,
dispersas em numero considerável no território
da Republica, necessitam de se conjugar homo«•eneamente, para que d'essa união, d'esse
amplo consórcio de idéas, d'esse immenso amplexo da fraternalidade intellectual resulte alfim
a conquista almejada — a conquista de uma
opinião.
Com effeito : si passarmos em revista a vida
dos nososs estudantes superiores, as suas tradições, o seu meio, a sua historia, a resultante da
sua existência ag-remiativa, veremos desde logo
que elles, durante os annos do curso, ou se congregam em associações ephemeras, ás mais das
vezes litterarias, ou se assignalam pelo huraorismo, na alegre, irreprimível, por assim dizer
ingenita zombaria que instituiu immemorialmente a troça nas faculdades.
Comprehende-sc que as ardentes aspirações
da mociJade brazilcira, inflammada de patriotismo e de fé nos destinos nacionaes, não podiam
permanecer circusmcriptas a essa orbita que facilmente eliminam os poucos annos de tirocinio
nos institutos superiores.
Altcntando com largas vistas para o futuro
d'esta grande terra, cujas glorias do presente a
evolução desdobra em maiores triumphos no

porvir, a mocidade entendeu que devia ligaif
seu nome a factos de positiva e culminante i
levancia, ambicionando, pois, influir na vhj
nacional com o concurso das inteligências
saciadas e das idéas em absoluta solidariedad
nas almas novas.
Outra não ó, quer-nos parecer, a tentatj
prestes a realizar-se na Paulicéa — a terra i
estudantes por cxcellencia. Outros ríão s|
acreditamos, os propósitos da mocidacle açaí
mica, que, perante o refinamento da ciriliza^H
as conquistas da cultura universal, sedispôzi
romper os tradicionais systemas da dispersa™
innocuidade que eram os seus característicos <
classe.
Agora, não. Os moços brazileiros decidiram^
a formar de si próprios uma opinião, um orgi
uma força, uma família una e indivisível B"
trando assim a collaborar, com o descuvolv|
monto, de theses valiosissimas c opporíunas, j
obra prodigiosa do nosso desenvolvimento, j
não pára, em busca d'osse entrevisto e entn
nhado diluculo matinal, reflexo do sol que hfl
resplandecer em futuro próximo sobre a pej
cão moral e intellectual do paiz.
Nós desejamos aos estudantes brazileirc
maior êxito nos seus congressos, para
mesmo do Brazil.

Tempo de nossos veneravcis avós... Figurem que alguém nessa época se lembrava de
falar em um Congresso de Estudantes. Que
poderia ser isso í
Em primeiro lugar, não se compreenderia
bem a idéia. Depois, ou os velhos achariam
uma insolencia que estudantes quizessom discutir
couzas de ensino — era no tempo cm que se
dizia que menino não tem vonta Je — ou se
pensaria que a reunião tinha um caracter revolucionário. Que poderiam estudantes decidir:

« Qual o melhor meio de vadiar? Com|
deve colar nos exames ? Quando haja
si.ladc de dar vaia em algum lente como
nal-a eficaz ? •> Estes, entre muitos oq
eram assumtos que se impunham. .
Passaram, porém, os tempos e os cong
de estudantes entraram nos costumes A4
te-se muito bem que clles dêem o seu par
sobre o melhor modo de serem lecionad
examina-los. O rcjimen de maior liberdade
confiança entre o professor c o estudante fez c

(D'.l 1'mvincia — Pará, 7-3-1009.)
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pie não se concebesse mais o ensino como ou1,-ora. Outr'ora, aluno c professor, eram comliatentes empenhados em uma luta : o primeiro,
ia/cndo todos os esforços para iludir o segundo
^uc, por sua vez, á força, vencendo lhe as manhas e astucias, procura vá ministrar-lhe a
mstruçãp,
Hoje se acha perfeitamente natural que o esi i i Jante ajude o professor a procurar o melhor
meio de ensina-lo ; o estudo é uma colaboração
leal dos dois. Cada um expõe o seu ponto de
ísta. E é tanto mais fácil o acordo, quanto de
estudante a professor hoje se passa depressa e o
professor de um dia não teve tempo de esquecer
. i estudante da véspera.
O Congresso de Estudantes, que vai reunir,'.i era S. Paulo, propõe-se a examinar um
iTto numero cie tezes, das quais algumas tem
•ípenas uma importância teórica. E' esse o caso
•Ia que indaga s i « a classe acadêmica será um cieuento de rejencração política». Outras, porém,
K » mais praticas; procuram achar os meios de
streitar as relações entre os acadêmicos dos
arios pontos do pais ; criticar os sistemas de
i1.tamos ; verificar o que se pôde fazer para auiliar os estudantes pobres... E, como estas,
outras.
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Pouco importa saber que resoluções esse
Congresso votará, pois que ei lê não vai fazer
leis obrigatórias para ninguém O essencial é
que clle se reuna. Desse simples fato rczultará
para a classe acadêmica uma concicncia mais
nítida da sua existência e da sua força.
K quando não seja sinão isso, — isso mesmo
já não será pouco. Muitos sábios têm mostrado
que dos congressos internacionaes uma das
maiores vantajcns está menos nas salas de sessões, que nas salas de festas... Por que ? Porque
os estudiosos da mesma ciência aprendem a conhecer-se e estimar-se.
Os estudantes constituem uma classe essencialmente movei. Não se pôde, portanto, esperar
que o conhecimento reciproco de uns aos outros
adiante muito. Mas servirá para crcar uma tradição de solidariedade entre acadêmicos e para
dar vida a noção, que se estava quazi perdendo,
de que a classe acadêmica é uma força com a
qual devemos contar.
MEDEIROS E ALBUQUERQUE.

(Da Gazeta de Noticias.)

, mocidade-1
Ave, mocidade gloriosa tia minha Pátria!
Ave!
'l'u que és como que o rclicario sagrado,
' 'ide se guardam as esperanças mais queridas
k
'a nossa Patria,onde se conservam os mais puros
niais verdadeiros sentimentos de patriotismo
0
amor á terra dos nossos glorioso;; antepassados, dás um brilhante exemplo da união que
Cv
e existir entre toJosos brasileiros reunindo-te em Consresso.

Continua, mocidade, continua a trabalhar
pela grandeza e pelo alevantamento da nossa
Pátria, para que ella possa attingir o zenith da
grandesa e do poder, tendo sempre, como guia,
o direito c a justiça únicos santelmos que devem
nortear povos livres, como nós.
Proseg-uc mociJaJe, unida sempre, nessa
rota gloriosa que cncetaste, prosegue altiva e
convicta, porque mais tarde, quando na nossa
terra a Justiça e o Direito foremAima verdade
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insopliismavel e a Republica uma realidade inconcussa, sobre ti cahirão também as benções
dos nossos vindouros, a ti caberão também os
louros dos conquistadores da grandeza da
Pátria.
Mocidade, eu, o mais humilde dos que te
compõem, de cá da terra de Rio Branco c Na-

buco — libertadores da escrava gente—te saúj
orgulhoso.
Salve! moddade, esperança c gloria
minha Pátria !
MARINHO ROSA.
Bahia, maio de 1909.

Exhausto
(Ao

LAERTE)

Que me queres ainda, arte que me seduzes,
Arte lascinadora, abominável arte ?
Não me persigas mais, que inda mais hei de odiar-te,
Com todo o deslumbrar de tuas falsas luzes.

Sempre a mesma comedia : allucinas-mc e induzcs
A seguir-te, e feroz, tigrina, em toda parte,
Sem que de atormentar-me a sede se te larte,
Ao mais ínfimo ser meu pobre ser reduzes.

Mas não sei que attracção me encadeia e segura,
Como ao pássaro triste, a vir, de vôo cm vôo,
Na fauce da serpente encontrar a tortura. . .

Kis-me escravo. . . e, afinal, de mim já não me dôo ;
E emquanto anceio em paz dos ideaes- loucura,
Eterno agonisar do artista, eu te abençôo !
ARNALDO PORCIIAT
S. Paulo, 1908
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Esthetica e Chzistianismo

,.\ crcação é umaepopêa sublime: o homem o
..•u ultimo verso. Sentimento, amor c intclli..•cncia da crcação, o homem é o rei c o saccr,!,iie do universo, o poeta empunhando a l y rã
l .ira decantar as irradiações do bcllo. HcpreMjntando ou interpretando o bcllo, o homem
inventa as artes.
A approximação de todos os seres á Belleza
i/.erna e o fim supremo da arte — é o ideal chris110. O christianismo sempre protegeu as artes,
apresentando á manifestação csthctica do gênio
Immano o ideal que inspira c enleva, arrebata e
^imortaliza. >< O' meu caro Sócrates, escrevia
1'latão, a verdadeira vida é o espectaculo da
üellcza eterna. Como pensar de um mortal a
• .iiem fosse dado contemplar a Bcllcza pura,
simples, despojada de cores humanas e de todas
! vaidades perecíveis, mas a própria Belleza
i l i v i n a l» Este supremo ideal para Platão, viu a
fliristandade na Belleza infinita, transparecida
>' i b a fôrma humana — o Homem-Deus.
Haiou, na culminância da Historia, como indefectível foco de belleza physica, intellectual e
11
'oral. Architcctura, pintura, musica, poesia,
eloqüência, todas as artes experimentam a ma>: i a desta radiosa apparicão e concorrem para
c
^ebral-a, cada uma em sua língua expressiva.
l-evantam-se templos majestosos, onde ma''•'vilham as magnificencias de todas as artes c, à
)!
" inspiradora do ideal christão, surgem os
"'aiores factos da humanidade.
•'\ poesia é a esthetica em flor.
l'intura que falia, ou língua que pinta, na
Phrase de Marmontcl, ou ainda pintura que se
llf)
ve c musica que pensa, a poesia exprime
'"Jas as bellezas: belleza physica, orgânica,
Sc
nsivel, intellcctual, moral e divina. Da archi•!ctura, toma as fôrmas e linhas geométricas ; a
'"sica dá-lhe as paixões, os sentimentos e as

cadências; c na palavra encontra a traducção
expressiva c clara do pensamento. A poesia é o
resumo das bcllas-artcs; o catholicismo a sua
fonte christalina — foi a primeira lingua do
homem.
«Estabelecer, ctcrnisar, na intelligencia e na
vontade, a imagem e a semelhança divina, pela
vista e pelo amor do hélio, cujo ideal fulgura
cm Deus plenamente, tal deve ser o fim supremo da sciencia c da csthctica, da philosophia c das bcllas lê trás. Em vão se dirá philosopho, artista, poeta, orador aqucllc que não
sentirem sua alma a nobre ambição de se elevar
á altura deste ideal.»
O christianismo, com os rcsplendores do
Thabor e com as fulguraçõcs do ideal, inspirou
no pensamento humano, as mais estupendas maravilhas de arte. A Biblia, que é o seu monumento histórico, é, no dizer de Lamartine, a única epopéa da humanidade. E Boylesve vê nesse
livro um drama universal, cm que todos os
seres são autores num combate donde depende
para cada um, a solução do grande problema
da vida ou da morte eterna. Foi na Biblia, dizia Donozo Cortez, que todos os grandes poetas
das regiões occidcntaes foram beber sua inspiração, nclla estudaram todos os grandes escriptores o segredo de levantar os corações e arrebatar as almas com mystcriosas harmonias.
Neste livro Petrarca aprendeu a modular seus
gemidos; nellc descobriu o Dante suas tonificas
visões : dessa fragoa incendida extrahiu o poeta
de Sorrento os fulgidos rcsplendores de seus
contos.
O primeiro caracter da poesia foi eminentemente religioso.
Vede os grandes poemas dessa sonhadora
índia, que inspirou a Homero christão a decantar a felicidade dos eleitos. . .

CF SòT
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Virgílio, Tasso, Dante, Milton, Young, são
magníficos ecos da belleza christã na litteratura.
Vede esses edifícios de luz, onde na pureza
das linhas c na cadência cias fôrmas se cntrevêm
alternativamente uma festa c um repouso —
essas admiráveis cathcdracs, esses innumcros santuários de pedra que cobrem toda a Bretanha,
c a cúpula de S. Pedro, pedaço de céo que o
compasso assombroso de Miguel Ângelo traçou.
A bcllcza christã era bastante cstcntosa para
seduzir. Porque, pois, perguntava ha poucos
dias, o Conde Plessis, no momento cm que a
língua se formara, e a prosa, os versos e a arte
da composição litteraria sahiram da infância, a
belleza christã foi abandonada pela belleza antiga > Porque o paganismo invadiu o exterior
da litteratura, embaraçando a arte, por três séculos, d'um apparato inútil de ficçõcs mortas ?
E' que o espirito humano se voltará para a
Jonea c para a Attica, esquecendo o verbo de
Deus, o saber sem limites, a sabedoria sem
sombras.
Das luzes do catholicismo arrancaram o pensamento humano. O jansenismo ensinava que
a religião deveria unicamente julgar do valor
moral das artes. Esc produziu, então, na fôrma
litteraria este triste phenomcno da ficção paga.
Chatcaubriand, porém, responde á alma soffrcdora e corrupta de seu século e com M"1", de
Stacl procura resurgir a inspiração christan.
Apparecem de Bonnald, Lamartinc, de Maistre, Lamennais, Victor Hugo « que ao iniciar
sua vocação litteraria saúda esta cruz, diz ellc,
que Chateaubriand levantou em todos os horizontes da intelligencia humana ».
A revolução de 1830, apanágio do voltcrianismo, escurece tão bcllos dias. O naturalismo
domina a literattura ; o romantismo se transfor.
ma no amor livre de George Sand, no dilettantismo de Renan, no realismo de Zola, no
colorido dos symbolistas c dos decadentes. O
velho Tolstoi, o pensador que todos admiram,
teve instantes de bellas e já esquecidas esperanças.
Todos os grandes poetas demonstraram que
o christianismo é a fonte mais rica para todas as
manifestações de belleza.
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Todos os gêneros littcrarios o provam n
gnificamente.
Ellcs ensinaram, no dizer de um critico hj
crno, que fazer litteratura christã, não é co.
car o dogma c a moral cm poemas, cm dra:
em romances, descrever cerimonias lithurgi
comporhymnos, cânticos c preces, mas sima
mente ser cscriptur, sem cessar de ser chris^B
pensar e sentir, fallar ou descrever, cont^B
pintar, christãmcnte. Do contrario, c M. Do*
mie quem falia, os artistas serão incomple^B
medíocres, que se gabarão da ignorância do^H
mister Desdenham a execução, dcsampara^B
estylo c trahcm a língua.
Autores dramáticos j perdem, muita
valor d'um pensamento original pela insufiici
cia dos meios scenicos.
Poetas, sonham versos sem rythnio, sem
dência, sem regra c sem leis. ( ) s romancistas 8e
dividem em duas cathegorias : aquelles que »•
crê vem mal c aquelles que não escrevem, j
Uma nova littcratura, assegura um sincero
escriptor *, parece annunciar-sc ncslcs últimos
tempos. De todas as escolas, de todas as regiões do mundo litterario, os eseriplorcs estão
voltando e voltarão constantemente ao cath«cismo. Foi a principio um regresso ao i(H
lismo ; depois, este conjunclo diíluso de aspirações moraes e de vaga religiosidade — o néOchristianismo, de que Al. Paul Dcsjardins foi °
pontífice.
E' um discípulo de Zola, Huysmans, qu>
converte logo após a François Coppée.
Bourget c Brunctiére os têm seguido. J
Lemaitre e Maurice Barres estão cm camitt
Não esqueçamos os christãos de origem : Md"
chior de Vogue, René Bazin, u autor do F**
de rEsprit.
Os jovens seguiram os velhos.
E' Henry Bordeau. li' ainda Edouard R«|
Poder-se-hia dizer o mesmo de Geo^j
Duruy, François Curei e Lavcdan.
O mundo, escreveu Edouard Rod, Que
mostrava encaminhar com uma rapidez
nosa para o matcrialismo e a negação, Par
i COMTR J. i»u PLTÜJSTR, La Qninzaim, N. aa6,

i adicalismo e a anarchia, parou cm sua marcha,
c após um momento de agitação, parecia começar um movimento em sentido inverso. Voliatnos pelo mesmo caminho das gerações precedentes. Estamos, portanto, em reaçção ; a
rcacçao moral e religiosa, por muito imporuinte que seja, não é mais que um episódio de
reaçção geral.
Um movimento de reaçção, de regeneração
se elabora nos tempos actuaes : ha uma visível
preoccupaçãô no. gênio humano pelo renascimento christão.
E' impossível, escrevia Plessis; que as cousas
sonhadas, entrevistas, desejadas e preparadas
por tantos espíritos diversos, com tanta sinceridade, ardor e perseverança, não se realizem
um dia. Esse dia, logo esperamos, nas fôrmas
'.ao ricas, tão varias, tão harmoniosas da arte
moderna. .
A' esperança de Plessis entrelaçamos a j u entude, e pediríamos á alma amante e christan
da mocidade da nossa terra, que possue um coração naturalmente sacudido pelo ideal, que
rcalise as ancias, as aspirações, as promessas do
século presente.
A mocidade é dotada de bastante ardor e
possue estos heróicos capazes de voltar a alma
• Io gênero humano ás irradiações da Cruz, onde

brilham e palpitam as salvadoras idéas do bem,
do bello, do verdadeiro e do justo.
A mocidade não é incrédula, .não pôde ser
incrédula.
E' uma mentira torpe jogada na alma da juventude, porque uma parcella de moços abafa
sua crença em troca dos applausos da impiedade.
A regeneração da esthetica pela juventude é
a nossa grande esperança.
Cruzada brilhante, ella possue a Cruz de
Jesus, symbolo de sua crença, crença que
aprendeu no evangelho de caricias de seu lar e
nas tradições azues de sua terra.
Ella é um pedaço de harmonia, cuja nota
predominante é a Fé, cuja tônica é a caridade,
cuja oitava é a Esperança.
A mocidade é como um batei, desfraldando
suas velas de ouro ao vento das illusões. Mas
nesse batei ha uma ancora — a Fé; ha uma estrella polar — a Cruz.
Bato palmas a esta legião de jovens estudantes que no Brazil parece movimentar tão
brilhante apostolado, que se está iniciando nas
nossas Academias.
ÂNGELO SANGIRARDI,
presidente do Centro dos Estudantes Cathoiicoa.

São Paulo, junho de 1909.

Lagzima
Eu te admiro, ó óleo santo, transbordado tia
lâmpada do coração em dor, a desusar mans
uiho na face pallida de uma mãe, á beira do
de seu filho.
ma, lilha da saudade, eu te venero,
humideces O rosto enrugado do velho
;i lê
r o livro do passado.
Eu te amo, ó lagrima sincera, presa ao ultimo adeus de um pae a seus filhos, nos palliJos momentos da-ag-onía.

Amo-te, ó lagrima, filha do amor, quando
brotas dos grandes olhos garços da donzella,
no mystico dia do noivado. Lagrima puríssima,
aligera onda que embala o innocente,.tu me e\>
lasias, quando na pia batismal abres-lhes a cortina da vida.
Lagrima dolorosa e santa, derramada para a
regeneração, prostado~eu te adoro, quando gottejaste dos meigos olhos de Jesus, na aníargurosa Oração do Horto.
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Lagrima, filha do remorso e do crime, eu te
lamento, quando rolaste dos olhos de Adão,
no paraíso terrestre.
Eu vos admiro, ó estrellas, lagrimas da noute
a rolar neste sombrio soluço da natureza.
E daqui, ó lagrima, no doloroso silencio do
meu recolhimento, emquanto o orvalho, la-

) ^

grima do infinito, cáe sobre as flores eiij
bemdigo, ú companheira eterna da minha'
porque quando a tortura me fere o coraçsJ
•solitário, nas noutesde insomnia, dos olhos
med ecidos, sinto correres pela minha lace i
o infurtunio sulcou.

ÂNGELO SANGIRARDI.J

Paztindo
Si o coração não te repete magoaa,
Tem pena de mim!
Kstíuta o triste soluçar das agoaa '
Minha dor sem fim!

C. S.l

Para bem longe vou partir Stella,
Levando da saudade a magoa ingente,
Do teu olhar venusto, olhar que gela
Toda a esperança que minha alma sente.
Quando no mar ouvir, rude e singela
Dos marinheiros a canção dolente,
Eu buscarei, pela azulina umbélla,
Tua adorada imagem, como um crente.
Sentindo então na lagrima'a partida
Irei, talvez, te ouvindo a voz querida
Cuja harmonia celica fascina...
E, certo, chorarei mares em fora,
Quando a noite, o luar, a brisa, a aurora
Me repetirem tua voz divina...
J. LARANJEIRA,.,!

(D'A Justiça.}

a
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Bahia.
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No Juzy
ABANDONO DA TRIBUNA PENAL

Applaudindo a nobre idéa que hoje vemos
ransformada era realidade, da reunião de um
'. 'ongresso de Estudantes Brazileiros, qual o
, l ue hoje se inicia na bella capital do Estado
ie S. Paulo, vimos, modestamente embora,
prestar nosso apoio a tal empreendimento,
.•uj» necessidade, já de ha muito se fazia seniir, como um meio de congraçar os elmentos
esparsos da classe acadêmica, tornando-a um
1
\iluarte firme e coheso, e assegurando-lhe as
, antagens e prerogativas que dahi lhe advenham.
No intuito de concorrer a esta Polyanthéa,
muito ao de leve tocaremos no assumpto que
nos occupa, attendendo ao limitado espaço
• iue, a cada um cabe, em publicação desta naturezâ.

Como se deduz, a ura golpe de vista, da
-pigraphe destas linhas, vamos tratar do abandono da tribuna judiciaria no crime.
A qualquer espirito, menos observador, se
patenteará, SCLII grande esforço, essa aversão
l
'os nossos advogados á tribuna penal, onde,
sem a mínima cultura jurídica, falhos de orientação philosophica, que os conduza por entre os meandros da sciencia do Direito, fazem do talento a arma única com que, interpretando malevolamente, ao sabor de sua
phantasia, as disposições do Código, conseguem levar a confusão ao animo dos jurados,
muitas vezes ignorantes e boçaes, induzindo-os
As mais desencontradas resoluções, calcando a
Lei e tripudiando o Direito.
Innumeros exemplos temos para prova de
nossas asserções e si nos fora permittido citar-

um apenas, para elucidar o assumpto, conta riamos o seguinte :
Convidado a defender um réo confesso cm
crime de morte, si não nos falha a memória,
distincto cavalleiro cuja illustração, ao par de
robusto talento, sagram autoridade, lançou
mão, em desespero de causa, do argumento de
que o réo, respondendo ao interrogado da autoridade policial, fora coagido, e, proseguindo
em considerações outras, teve a absolvição
umanime para o seu constituinte, negando o
jury o facto principal.
Dr. Faria Mota, em artigo publicado
n' A Justiça, n. 37, anno 4", referindo-se ao
próprio assumpto de que nos occupamos, depois
de verberar o abandono da tribuna penal, até
mesmo pelos professores de nossas Faculdades,
diz, referindo-se aos aluirmos, no bello estylo
que todos lhe reconhecemos :
« Os alumnos da nossa Faculdade de Direito,
do 4° e 5° annos podiam muito bem advogar
em nosso foro crime, o que lhes traria inapreciaveis vantagens... ura verdadeiro curso pratico de grande aproveitamento, etc. » Buscando
as causas desse afastamento, indica as três seguintes : a desidia, falta de amor ao estudo e
vaidade desmedida.
Não concordamos com S. Ex. nesse ponto,
pois si desidia ha, é da parte dos nossos legisladores, na péssima confecção dos programmas
de ensino, donde foi banida a pratica, indispensável a qualquer ramo de conhecimento scientifico.
Fosse estatuído pelo regulamento de ensino,
a obrigatoriedade da assistência acadêmica aos
tribunaes, os cursos práticos; fossem designadas causas, nas quaes o estudante resolvesse
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múltiplas questões com o auxilio do mestre, e
não estaria abandonado o tribunal, do Jury,
« a primeira intuição que tem a humanidade da
verdadeira democracia representativa », no dizer
de José de Alencar (Esboços Jurídicos.
E estabelecida obrigatoriamente a assistência
acadêmica ao Jury, cessaria o domínio dos
ignorantes, e não mais se presencearia o espectaculo que hoje- vemos e para o qual chamamos
a attenção do Congresso.
Obrigado o acadêmico a defender no Jury,
cessariam a desidia, a falta de estudo e .a vaidade, sob o guante dessa obrigação, que o atirava aos livros e depois á esgrima do pensamento e da -applicação dos princípios bebidos
nas fontes da doutrina, em pleno campo onde
se desenvolverá sua actividade profissional.
Quando, amanhã, transpuzermos os humbraes
da Faculdade, com cinco annos de curso e as

regalias de um diploma poderemos, então, melhor desempenhar a nossa missão.
E' este o ponto precipuo do nosso estudo e,
que transformada em realidade, vemos a idéa <
um Congresso Brasileiro de Estudantes, graç
á iniciativa de nossos collegas paulistas ; Cons
gresso, cujos resultados benéficos á classe na
se farão esperar.
E' que aspiramos ver, em breve, rcmodeladfl
nosso progTamma de ensino, já sob o ponto <
vista da distribuição das matérias, já sob'j
aspecto da instruccão preparatória, já, e fin
mente, dando se-lhe uma feição eminentcmcnti
pratica, que melhor se coadune com o estadiq
actual da sciencia moderna.
R. GORDILHO DE FARIA,
bacharelando.

Faculdade Livre de Direito da Bahia.

Esíatuazio
Toma o cinzel e entalha no alabastro,
Sob a inspirada mão que não hesita,
O busto que, surgindo como um astro,
No bloco, a fôrma grega resuscita.
Brune os traços; destranca agora o nastro,
Do cabello, amacia o collo, fita
A esfurada pupilla, e accende o rastro
Dum sorriso, na bocca que palpita !
Como o pescoço nítido fulgura !
E a alma ! Como instillar a alma, no emtanto,
Nesse frio modelo de esculptura ? !
A fronte escureceu-lhe de tristeza...
Ah ! a vida que arde e vibra ! E nesse encanto,
O artista viu a fonte da belleza !
ANTÔNIO PEIXOTO.
S. Paulo.
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Congzesso Bzazileizo de Estudantes
Meu caro Leonidas Garcia Rosa.
Lembrou-se do seu velho mestre de portuguez para a edificação da obra monumental que
hoje, com os seus illustres collegas e os grandes
Ütteratos do paiz, levanta na capital do Estado
Jc S. Paulo, onde faz o curso de direito.
Confesso-me muito sensibilisado.
O seu Congresso encontrou um écho sonoro
no coração d'elle, que arde em amor pela juventude, dona da riqueza do talento.
A polyanthéa que, com os seus collegas, quer
fique, como um dolmen, para commemorar-lhe
a abertura nos évos mais Ion"ginquos,terá, para
satisfazer-lhe o espirito, a sua modesta collaboração; pois que, dever dos que já sentiram
cantar-lhes n'alma todas as alvoradas da juventude é responder com fidalguia ás gentilezas
dos que caminham para os hortos onde a velhice cochila e descança á sombra da grande arvore da saudade.
E' com applauso que vejo estabelecer-se
entre os esperançosos acadêmicos do meu paiz
uma sympathica corrente de solidariedade, um
ag-ápe de idéas tendentes á consolidação de sua
''lasse e ao desenvolvimento do estudo em nossa
cara pátria.
São de profundo alcance as tlieses propostas
:'< discussão nas sessões plenárias que, com' os

seus companheiros, vai celebrar sob os auspícios dos mais brilhantes elementos intellectuaes
da nobre Republica Brazileira.
Presinto que será uma realidade transcendente isto que, com os seus collegas da Commissão executiva, chama «a mais elevada das
causas acadêmicas».
N'estas palavras, que envolvem uma viva
hypotheca de sinceridade, mando-lhe e aos seus
dignos collegas os meus enérgicos emboras,
os meus ruidosos profalças, tributando-lhes
grandes applausos pelo esforço que fazem para
libertar a sua intelligencia da impassibilidade
estéril a que são condemnados os talentos vulgares e erguer a classe que representam no
Panthéon luminoso que se divisa alvejando nos
horisontes que além se estendem azulados e
seductores.
Contente-se o meu sympathico e bem querente compatricio com esta humilde collaboração.
E' a saudação que, entre perfumes d'alma,
mando ao futuroso Congresso hoje reunido na
opulenta e grandiosa Paulicéa. ,
Sinta que o abraço.
E adeus,
BRICIO CARDOSO.
Aracaju — Maio — 909
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Voz de sinos... Dlom... dlom... Ave Maria... Extrema
Uncção de sons, ao fim da tarde, quando o dia
Fallece e pousa em nós esta magoa erradia,
E a saudade nos põe crenças na alma blasphema...
Preces pelo ar de minha Mãe por que eu não gema,
Uma Santa que ora a outra Santa Maria...
E as andorinhas são, cheias de nostalgia,
Os seos zelos por mim, na hora triste e suprema...
Scismas, recordações, monjas do meo degredo...
Tuas feições na dor desta ausência tão cedo
De joelhos, a rezar... a rezar... E ai! que magoa
Ai I... de que assim, ao pôr do sol, eu de ti juncto,
Mãe l . . não sejas um cyrio a velar um defuncto
,
Que outra cousa não sou, com os olhos rasos de agoa.
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pensam desassorabradamente, descobrem-lhe,
comtudo, sob o esplendor do corpo de ouro a
fragilidade dos pés de barro.
Com effeito. Que se entende, que se pode entender por fundamento da posse ? O fundamento
da posse consistirá nas razões básicas das disposições legaes respectivas á posse ? Mas basta
o -enunciado do problema para provar-se o
absurdo delle. As razões determinantes da instituição possessoria não são, não podem ser outras que as razões do domínio, da sociedade
conjugai ou da herança. As razões determina tivas da posse não podem diferir das razões
determinativas de outro qualquer instituto jurídico, familial ou hereditário, real ou pessoal.
Si o direito é, no pensar de Ihering- «o conjuncto de condições existenciaes e evolucionaes de
indivíduos e da conectividade coactivamente garantido pelo poder publico », si o direito é isso,
e nada mais do que isso, o fundamento da posse
como exclusivo das condições existenciaes evolucionaes de indivíduos e da tollectividade recla-

ma, como nos tempos homericos, a infinita cachinada da argiva gente e do excelso Olympo.
Não! a these do fundamento da posse demonstra
apenas a ignoranlia elenchi, eterna mutiladora
da sciencia, no dicto de Raymundo Lullo : Non
estpars sdentia sed totum.
O fundamento da posse não existe como não
existe o fundamento da Moral, o fundamento do
valor econômico ou da Política. Qando o espirito humano transcender, porém, a actual penumbra do conhecimento, e librar-se altivo e
sereno no pleno sol da verdade intuitiva, então
sim será por to ia a parte o mesmo fundamento,
a mesma razão suprema. O mundo, escreveu
Plantão, é a realização de uma Idéa e essa idéa,
podemos accrescentar, é o Logos Inicial, a Concepção Suprema de todas as cousas. Estamos
longe de attingil-a ainda, mas estamos bem
alto para surprehender os primeiros albores da
ante-manhã.
SPENCER VAMPRÉ.

DOMINGUES DE ALMEIDA.

Venus pezfeita

(Da Nova Cruzada.}
Bahia.

(A AMADEU A M A R A L )

O não fundamento da posse
O titulo deste ensaio despertará sem duvida
alguns sarcasmos dos espíritos futeis e maduras
reflexões dos espíritos graves. E nem sei si
aos sábios não cabe também o direito de rir-se
e de fazer rir philosophando: se moquer de Ia
philosophie tfestvraimentphilosopher. Si o propheta Isaias achou o seu tempo digno de chorar-se, tempus Jlendi, eu estou mais por esttempus ridendi de Pascal. E na verdade, si foramos a satyrisar, a rude molle indigesta, escripta por exemplo, sobre a posse, seus fundae
mentos e natureza, nada mais merecidamente incluíramos nos Scherz und Ernst der jurísprudenz de um super-Ihering- futuro do que o la-

mentável ou ridículo problema do fundamenta
da posse. Digo de um super-Ihering, futur
porque nem mesmo o celebrado jurist seines '
fahrhunderts und der zukimft escapou á ridi-f
cularia dissertante dos Savignys, dos PuchtaS
dos Windocheids.
O maior jurisconsulto do século xix, o gi-,'
gante do Der Kampfuns Recht e do Der zwe%
im Recht, é o pigmeu dos Interdictos Possesso-.'rios e do Espirito do Direito Romano. Bern
conheço a opinião corrente quanto á sua °'3ra'|
romanistica —os commentadores dos commenta- J
dores modernos erigem-n'a á estatura de urna J
perenne esphyng-e granitica; os que estudam e j

Quero que a faças nua inteiramente, a tua
Venus, sem nada occulto aos olhos do Pastor,
Quero que a faças tal, emérito esculptor,
Que a rija carne mostre inteiramente nua.
E pois tu não lhe dós a corça de Diana,
Nem fingido pudor, faze-a grandiosa, ufana,
Pompeando á plena luz as fôrmas triumphaes,
O amor da Callypigia, a perfeição da Milo,
Da Genetrix o ventre e o semblante tranquillo
Onde esplenda o fulgor das deusas immortaes.
Depois, para te amar, novo Pygmalião,
Dedica-lhe também o teu amor perfeito,
Esse divino amor que pulsa no teu peito,
E dá-lhe, artista e heróe, teu próprio coração.
MANOEL CARLOS.
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Discuzso pronunciado na Escola de Guezza de Potto Jllegre, poz occasião da sessão
de recepção do delegado do 7° Çongteçso Brazilew de 'Estudantes

Exm. Sr. Delegado do Congresso Brazileiro
de Estudantes.
Vindes numa missão que é a preliminar indispensável de um passo de verdadeiro progresso no seio da mocidade acadêmica. Pro• curarei com effeito mostrar que tal projecto, não
somente pela sua natureza, como também e
sobretudo pelo movimento geral de que penso
seja. parte integrante, é digno de nosso cuidadoso estudo.
A natureza desse movimento, bem como os
factos mais geraes a que se prende, supponho
que serão caracterizados neste pequeno discurso de modo ficar esclarecido meu pensamento.
O commettimento que os estudantes paulistas pretendem realizar, representa, no fundo,
a nosso ver, um dos factores, embora secundário sob certos aspectos, da evolução por que
vamos passando no actual movimento de nossa
historia.
O influxo do florescimento salutar que se nota
em todo o paiz, tanto de ordem material, como
especialmente sob o ponto de vista da mentalidade pátria, attingiu em boa hora a classe acadêmica e esta movimenta-se e age.
E' profunda convicção fninha que ao Brazil
está destinado, num futuro não muito remoto,
lugar salientissimo no concerto das nações civilizadas do planeta. Desnecessário se torna
assistir-se ao actual desdobramento das forças
latentes que existiam e existem no seio do organismo nacional, para a previsão dessa futura
proeminencia.
E' de facto meu intuito evidenciar que a presente reacção, que qualquer observador poderá
verificar, e que felizmente se faz sentir em todas
as classes, sociaes é o producto fatal da ordem
natural das cousas, em outros termos, das leis que

regulam os phenomenos da dynamica social.
Admittindo então essa asserção já pelos ante-*
cedentes da classe acadêmica no Brazil, já pela
natureza do congresso que representaes, a qual
affecta culminantemente a intellectualidade dei
nosso povo, é fácil constatar a assimilação desse l
emprehendimento ao grande movimento de i
progresso de que falámos.
Atravez da historia da humanidade, observamos freqüentemente o deslocamento de uma '•
civilização que chega a certo ponto na sua
marcha ascensional e que, no seu novo habitai, '•
si me posso assim exprimir, como se encontrasse l
mais propicio terreno para o seu desenvolvimento, revigora-se e dilata-se.
E' que os povos que a recebem, herdando um
trabalho accumulado de séculos, assimilam-no
em um tempo relativamente curto e, com as
energias de que dispõe alargam-no e desenvolvem-no .
A civilização em si é a mesma sempre: mas
a sua marcha accelera-se, quando é transportada de um povo ou raça que já gastou suas
forças, para um outro onde ellas se acham condensadas e tendem á expansão.
Vemos na mais alta antigüidade florescerem
e morrerem as civilizações babylonica, chaldaica, phenicia e outras, umas se distinguindo
pelo espirito guerreiro, outras pela navegação
e expansão commercial, todas ellas com sua
feição própria ; já em tempos mais recuados
haviam se desenvolvido e desapparecido outras
em pontos mais ao oriente, como a China, a
índia, etc.
Floresce e morre a civilização grega, onde a
arte chegou a seu ponto mais sublime nos gS'
nios de Phidias e Praxiteles, na imaginação
dramática de Aristophanes na comedia e de
Eschylo na trag-edia e onde a philosóphia e a
' '
•
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sciencia dos números se representaram nos gê- >i Descartes institue a geometria que lhe tomou
nios de Aristóteles, Platão, Sócrates e Pytha- Io nome ; a trindade memorável de Leibnitz,
'Newton, Lagrange crea o calculo dos infinitag-oras.
Floresce e morre a civilização romana, que 'mente pequenos: — infinitesimal na idéia allemã,
encarna em si toda a fonte do Direito, trazendo das fluxões na concepção ingleza, das derivadas
á memória a oratória tradicional de Cícero, no pensamento francez. A lei suprema do unicujo verbo relembra esse tempo de luctas e gran- verso é revelada pelo grande auctor dos Princípios com a necessária antecedência da lei da
dezas.
Nasceram e morreram todas essas civilizações, queda dos corpos por Galileu. Laplace estatue
no entanto todas ellas se fazem sentir hoje nos as bases da mecânica racional, Kepler e
seus resultados, pela herança que as mais re- Copernico lançam os fundamentos da astromotas, desapparecendo, faziam ás mais recentes, nomia .
Lavoisier arranca a chimica moderna do
que nasciam. A grandeza de Roma é a manicháos
da alchimia, Bichat, .Blainville, Pasteur e ,
festação do esplendor grego, como este é o reClaude
Bernard assentam a physiologia em
sultado de outras civilizações mais antigas.
bases
experimentaes
mais sólidas.
Todos estes progressos concurrentemente coComo
si
não
bastasse
toda essa scintillação
operaram, por intermédio dessas gradações successivas, para o luzimento da Europa destes de gênios, assistimos ao astromomo que, dentro
três últimos séculos. Encontram-se nesta Moli- do seu gabinete de trabalho, por meio de
cre—na comedia, Shakspeare, Corneille, Racine equações e cálculos sobre as perturbações plac Voltaire — na tragédia, Miguel Ângelo e Rafa- netárias, marca as raias do nosso systema solar,
el, Leonardo de Vinci e Murfllo — naesculptura arrancando um astro do infinito. Esta exubee pintura: todo este fausto e toda esta magnifi- rância também é a frutificação de civilizações
cência são, em ultima analyse o fausto e a ma- passadas. Na Grécia, os conhecimentos astronôgnificência dos gregos e dos romanos, depois micos attingem um gráo relativamente elevado
que a arvore de sua civilização, ao influxo da de perfeição com as observações de Plutarco, as
nova seiva, criou mais fundas raizesie produziu sciencias exactas são cultivadas por Appolonio,
mais abundantes frutos. Moliére mais de uma Archimedes, Thales, além de que os árabes, com
vez vae inspirar-se nas comédias de Aristo- a sua invasão na idade-media, trouxeram para
pbanes e Racine e Corneille muitas vezes en- a Europa os germens, aliás muito desenvolcontram o thema de suas obras nos esplendores vidos, da mathematica.
Não podemos entrar em mais detalhes, na pregregos.
No domínio das letras e das artes, por isso sente apreciação porque seria abusar de vossa
l ue essas manifestações da razão humana não generosidade.
são grandemente sujeitas a uma certa ordem de
Porém, por esta sytithese imperfeita e resucontinuidade na sua evolução, a influencia da mida que fizemos, pode-se constatar que as
arte antiga é pouco sensível na arte européa civilizações acceleram sua marcha, quando
transplantadas de um meio para outro. Obserdestes últimos tempos.
Si nos reportarmos, porém, ao desenvolvimen- va-se mais : quando seaccentúa tal mudança, o
to scientiflco, que pela sua natureza apresenta povo ou raça que lega esse thesouro condensado
essa continuidade no gráo mais perfeito que com- em séculos estaciona, o que eqüivale a uma deporta, facilmente constataremos a grandiosa par- cadência, notando-se phenomeno inteiramente
licipação que tomaram no actual estado das sci- opposto naquelle que o recebe.
Entre outros exemplos, podemos lembrar que
cncias todos os antigos especuladores, sobretudo
quando
a Roma dos primeiros séculos de nossa
na elevada elaboração scientifica da Grécia,
onde a escola de Alexandria, por tanto ; títulos, era foi progressivamente perdendo seu esplendor
s
e grandeza, mais ao occidente desenvolveram-se
e notabilizou.
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os povos destinados a guardarem esse progresso, dilatando-o.
A natureza do presente estudo, além dos limites de tempo a que devemos nos restringir,
não nos permitte multiplicar os argumentos
em favor dessa conclusão a que chegamos.
Sejam, porém, quaes forem as causas destes
factos, o certo é que a observação nol-os indica
e devemos do seu estudo tirar as conclusões racionaes que comportam.
A evolução sociológica dos povos está sujeita
a leis tão invariáveis quanto aquellas que governam o mundo physico exterior.
» Em virtude destas considerações podemos
assegurar, como dissemos no começo desta
oração, que, para se avaliar do logar que compete ao Brazil dentro em pouco, desnecessário
se torna assistir-se ao desenvolvimento que
neste momento tomam suas forcas e aptidões.
A lei que ficou evidenciada acima por si só nos
habilita para provermos essa proeminencia.
Implanta-se no continente americano uma civilização que, embora merecedora de nossa veneração pela refulgencia de sua grandeza, é
passivel comtudo de um desenvolvimento mais
intenso e de uma ascensão mais rápida. Coin.cide pouco mais ou menos a época da descoberta e primeiras colonizações do novo-mundo
com aquella em que teve logar o maior brilho
da evolução européa.
Com ..effeito, podemos reportar ao século
xvi o primeiro facto e mesmo grande parte
do seguinte, emquanto, por outro lado, durante
este mesmo período, produzia-se uma renascença
geral, na ordem scientííica, religiosa e tem.
poral.
São desta época memorável os grandes descobrimentos scientificos que tanto influíram na
orientação do pensamento humano, como também outros acontecimentos referentes a esses
dois últimos domínios.
Por conseqüência, ao passo que o velho
mundo, desse momento para cá, decrescentemente tem influído na marcha geral da civilização, salvo em factos de natureza secundaria,

crescentemente na America têm-se Constituidoí
os povos e se tornado aptos para rasgarem!
novos horizontes ao conjuncto de evolução.
Na nossa opinião e falamos em traços geraes
—principia a estacionamento, por conseguinte,
a decadência do velho continente. Paris é um sol
que tem tido o seu zenith, mas que, desap-"
parecerá fatalmente no occaso, como os faustosf
da antiga Roma decresceram continuamente e l
se aniquilaram de todo.
Resplandece também neste momento precist
a aurora promissora dos povos americanos
especialmente de nossa pátria. Forças que erac
latentes se desenvolvem e multiplicam,
horizontes se alargam, a estrada do porvir s
apresenta intermina e larga.
O que será a humanidade, quando a civiliza
cão americana attingir o apogêo, não o podemo
nós, do século xx, imaginal-o. Mas o Braz
a esse tempo será tão grande em tradições
glorias, quanto o é, hoje em extensão e riquezas
Paiz oriundo da ' raça latina, raça a quem a
França deve seu fulgor na philosophia e nál
na
sciencia e a Itália seu lustro na poesia,
literatura, na musica, —na arte em geral, eu.
povo, apenas no amanhecer, chama sobre si
taattenção d» todo o mundo civilizado, certa
mente lhe esta reservado um futuro de louros e
riquezas que a mente mais ousada não poderá!
imaginar.
E na nossa opinião começa agora esse desen-f
rolar de conquistas. A reacção de que falámos e
que se observa actualmente em todo o paiz,
qual não é mais do que O resultado das leis
virtude das quaes os grandes factos da evoluçãi
humana se succedem, essa reacção attingiu
mocidade acadêmica, por intermédio da inici
ativa paulista e esta ajunta-se ao movimento
de progresso.
A escola de guerra sentir-se-á honrada em
cooperar para esse valioso passo dado no sentido^
da luz e do futuro.

i

LEMOS DE FARIA.
(Escola de Guerra de Porto Alegre.)

•fls lagzimas do lízso
( LBCONTE DE LISLB )

(A RICARDO GONÇALVES)

O rei das Rimas veiu uivando das colunas.
E, emquanto ouvia a voz do Mar, rouco estridor,
O Urso rugir, carpir á sombra das neblinas
A betula da praia, elle errava em fulgor.

Diz o Escalda immortal:— Que raiva te arrebata
Oh ! tenebroso Oceano, oh ! betulas da praia, visões
Sem luz, porquê chorar ? Velho Urso cor de prata
Porque rugir aos céu s tão negras maldições?

— Rei das Runas ! lhe diz a Arvore amarella,
Que ao feroz Aquilão se agita de um tremor,
Oh I nunca, sob o olhar do feliz que o anhela
Da virgem viu brilhar o collo encantador.

— Rei das Runas! jamais, diz o Mar infinito,
Ó meu peito aqueceu o esplendor do verão.
Exhalo com pavor meu clamoroso grito
Mas nunca ao sol cantei a festival Canção.

— Rei das Runas, diz o Urso, os pellos herissando,
Elle que róe a fome', o torvo caçador,
Porque não sou cordeiro em campinas pastando
A rei vá embalsamada, ao sol fecundador.
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E o Escalda immortal toma a harpa sonora :
Novo os signos do inverno o Canto vem quebrar;
A Arvoro acorda, treme, orvalbada da aurora,
A espumarada ri nas planuras do Mar.

E o Amor o arrebata em lascivos arrancos:
O grande Urso encantado eleva-se por tini,
E, suave, através dos longos pellos brancos,
Escorre em dupla vaga o pranto cárme/im.

MANOEL CARLOS.

*
NOTA.-* A repetição de rimas em or vem do original e faz parte da poesia : como que trai
o rumor do verão, os cantos da primavera. Acerca cia palavra Rimas o traduclor tem suas duvid
e não aflirma que esteja exacta.

Eis aqui os figurões
Promotores do Congresso
Figurinhas sern senões,
A declarar eu me apresso.
Rio de ja'heiro —• luipreuna NAciunal — 1909
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