..
D:t. THo~ t H Po.ltPEif- •Licç·õos
do goograpb ia geral> cm so no
WJ:3 pags.-Fot·taloza-Typ. Uni Yct·sal. 180-1.

O·· e;t>J, los sobre a gc)~:.1 :u:,t, as viagens e os des cob ril!1 cn tos n~s dive;-sas r cg iõc.; elo globo constituem no
momento actual uma vrcclilccç:lo 11ara num ero extraorclilla.rio l1e homens ele lcttras; mai. que isso; não preocc upa:n só o cir culo dc,s estudiosos, chegam a impor- se ás
animações c app l auso ~ das sociedades e aos cuidados dos
goYernos.
A politica t:tmbem tomou a si o assu·mpto.
Essas tcntatints <lo expansões coloniacs, ora mallogra tlas, ora fructuosas, não silo mais q no a cansa ou a r esultante
do grau de desenvolvimento a que tem attingiuo o csturh <la gcographia em si c rbs scicnci~s, c1uc com ella se
c:lt!·claç~m.

Tal c:>turlo. ]Jois. qu e deleita, c é passa- tempo para o
csp irito, é igualm ente uma scric, um m un do ele problem::ts, muitos do quacs ainda cm vlmzc embryonaria, em
cuja rc,;olu .ão enxer gam os políticos c os financeiros messe
copio.s::t de r esultados praticas a obter, de r antagens a
auferir p rox ima ou r emotamente.
Até as arte dam-sc as mãos para diffundir o gosto, amen isar on ::-.n cdar os t ropeços, interessar os povos mais
a diantados nas di\·crsas emp rezas tendentes a alargar as
n oçõ s af! rrucriclas sobre r egi· cs cm q uc mal ou nada h a
p ~ n etr.d ) :1 d vi li 3:t:~ l') , IW .j 'J ..J.:i ([ ILC a imprú: t:; :l se encar-
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s~ic ·1tiü~ t·ncatc i:1tcrpr3t· :l·n c nhlitari::tmentc aprorcita<las.
Soneto assi;n, n'lo é para admirar o interesse <lcspcrta<lo
pelo apparecim ento el e um livro novo 11:1 littemtura gcographica.
E felizmente são quasi quotidianas c.s.:;as surp rcz::ts littc rari::ts nos círculos, bem se comprchendc, oarlc se c~tu'b
c se lê.
Arlaptaçõcs para os espírito:; infantis, trabalhos origin:t::J;:;.
trad ucçõc:;. guias p:tra vi<~j antc,;. estud .) .~ profun :lo · a rl c:;afbrem a m::JtEt::u;iio <lo s::-~ bio. clc.~r l 3 as c·Jllc3r;iics tk C)i'tambcrt c do Conde <lo Bizcmont em que rutihm ;ts pc:lJns <13 Ciall:'ctrel. Casto an ct tlC::i Fosse.,;. Gii'Llr•L n trlJinr c
tantos outros cujo nome é uma garantia, at6 os cla~.;icos
c gigante:;cos trabalho.; ele cartographia Allc; n'í.. <l c~dc o.;;
C'.~cri pto s el e Rcclu s, üc Vogo! c de.;sa plci::ttlc (lc }J:t:lrc.s
C:tt !wlico>, co:lh cci d:l. po r 1<'. L C., at0 os s~ mpl c ..; 111 t'tTtc>
<lc gcogra]Jlt ia ccono mica e rlc gcogrJ.plti:t C'J:tl !l1 C:·,;i,ll, i:lfelizmcntc t<lo dc,;ctu·atbs cntt·c nó J, <l c;:; b os trattrlo;
Jirm::ulos por tantos e il lu strcs goograp~1os, ai-;:;~ ! CJ !J~ o ..;, c
eruditos. rlo.3 qa::ws muito.; tem sclla·lo com o s:vu;a c se.:
a•nor á ~ciencia. até o.; compcarlio3 llirl::tctico .~ qn c pullalam c cnxamc::nn n'ls escolas c co'le~io;, tuJo sig:ti~i:-:1
a attr<~:.:~1o, ftllC pro\·oc:l esse ramo (lJ> con!tc!'Íil1C!ltos
h:tm:nos, Lido pro cbma o Yalor politico, c:.:on0:nico, sJ cial, rpe cllc tem a•l:juirido c qu e llJ:lc ,;e c:1c8rm.
Pois se dent ro <lc sua alr;a<la cahom a nor;ã·) rl.1 Yi tb .
parti cular o pnblin do,.; po\·os, língua.;, r::u;a6, rcligil\e;:;,
lendas, estat í st ic a~. natu!'('za elos tcnc~ws , cur,;o <las ~v~uas ,
r.!t crat.;53s dos eli !ll.1S, tutlo, cmfim, q:1c no ..; f. tll.t d:t t ~ lT'l.
Cl!l snas rclarões com o ll0:nc:n e d) homem co:n rc> pcit0 a scos 'sclllc!h:J:lt cs !
::-lós os llrazil ciros, !lOrém, qua ~ i eo rramo:; o~; Oil\ i los a
esse pro;li gioso ruido. n, cs.,;c cnto!tlccdor moYi mcnto.
'C'ma CO:llO nmralkt sn;Jara -nos do que l:t \'a C ]lOl' ftÍ I'<l,
c t:1r:tq lJ i!t' jj_ lllu!t o d:•..:r:orad:l:~, a l llü!' t·J~ ida .:; , r~tn;.!;;t! H-no.;
HS i:•Wa ·; d l ::i d c.;o·o!J0r(a,; Jcit~t.-; ll <t S lt'iT:l S ú llO.:i lll <1.i' C.)
até l!á vuuc;o li gciLtlllCHtc pcrl u,traüo : s oa lite.-; 1110 üe..sconhecidos.

r c3:tr.i tlc <li;·alpr
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Os Brnzza, os Thomwon, os raiya de And rade. os
Nansen, os TriYier multip1icanr-sc, mas n:ros d'entrc EÓS
lh es conhecemos a biographia, o nome sirwcr!
Bons, optimos tratados e1e googn~.pl : ia succe<lcm -se uns
aos outros, armaz enan do a'l conqui .-;t11s lla sciencia, colligindo noticias, firma.1Hlo t 1>co:üs, gerando i<léas c sugge rindo nOYOS conhecir uen to; (] rdcaacc maior. de COH SC CJ UCllCias mais vantajosas, m ti.· prati"a:-; para os mcmhros
dn, fainilia lrummn CJ:t sua co:1stante clcslrnt(io, cm sr o
eterno hli'tar. qncr co•no l\'1 ;ii""· qncr como :-;implcs indi vülno s, 'Jl:ls com ~qn" c,;l 1t:l5:1 in•lilf0renç 't olhamos para
cs~'ls joü1.s. prrn cs!"as l'' ;_·cinsirh.des !
Quem entre nó ~. clú-,;.J :c:> trabalho ele cs1 n<lar a Turquia
d'Asia cn1 Yit1l Cuilwt. a Algcria cm Pcns~1, a Guiné cm
Clnudio Madrollo, os Tuarot;s cm Foureau, a rcgi:lo do
Zanrilcsc cm Fon . o s~l! tara Clll ScktrlliCl', o Marrocos cm
Dolilrcl, o JHaelmé em An.'.n!stc .J r:tn, o vallc do Congo
em DLlpont, a Asia Central n<l rn~;so BoleliclT. cuj~1s Cartas
silo monnmr:;L~c.; Cl)il:o ;.:onr:nc;:t:c.; são o:o Aea:; elo
r..llcillilo Eiqwrt, a Afrka Crntn1l cm 1\I<ü.úc, cnja:-; narratims tn1zem-nos á mcuw1 ia Hn:~~:·cl1c, ontro explorador
Africano. cc.mp:ml:eirn de Dyl;or:sJ..i m 1 H)2 e autor rlo
,llflollr rl/1 J'rld'r!, LL;~o \ ,,:l:Jnr pertencente a JJiiJ/ioll!crltrr .w·iet 1 ii(:r1 trr> i11!r n!rdir;t:rtfr' :"

CiehHlc:;. ntc'-'mo <li• :!" c:,tll:->;'·0:·i:', no Yclho COJ:tincntc
ckqmtmn n ínr:tt;lb!:'o e~e nggn·tni::::t.r:<. f]HC se de1licam
com entpcnlio 8s c.-.;')(•::i 1liíl:Jdr·~ gcor;ra}lll ieas c (jnc man te:n na i:nprea:-:a org,io:; de 111:;iq;· Gli J;lcnor crcclito, <le
lllai; ou m"ao:-; dc.;c!JYOhicla circula!;iio; c:lt1·e nó .:; a flociedarlP de gno~•;ra)I:Iia elo Hio do Janeiro arrasta uma Yic!a
pesada. J•Ouco proYeito:;a c a sna ncvista bem como as
do s di\ or:,os Institutos, incluc.:iyc o nosso, o do Ccar<l,
rnra:, mui rara:; yczcs tra:;,cm nm artigo, um a pala\Ta :obre
g cogra}illi:;.
E si pouco lê-se c me1~ CH cscrC\'C-sc no Brazil, nilo é
para allm in:r que nulla srja a nossa collaboração nas
J IOSCJ li ÍZ<~s da gcopTapl1i a JllOdPmn, mesmo na(ju illo qu e nos
UJca ele perto. O estudo tlo l'aiz pode ter adiantado, progr edido; lllas rarame11te será nw nome Brazileiro que as-
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signalani tacs pcsquizas, que assumirá a rcsponsabiliLlade
ela reali sação clfcctiYa de tacs adiantamentos. Em verdade
Aga ssis. Lund, Coudrcau, Rossi, Crevaux, W est, s:io nomes
cstran geiros.
E' desconsolador, é cruel ess3 marasmo em que se debatem os nossos homens de lcttras, os sabios do Paiz.
Temos hoj e, porém, a fclicida.cl3 de ap resentar aos appbusos uo leitor o nome ele um p:ttl'icio, qu e quebra a mono~ on ia Lh vi rla intellcctu::tl Bi·azileira, atfcita a ]JOesias e
ao::: contos e ás prorl!t:3çõcs li;;eiras e ú li ttcratura facil,
Ó \ JÜO - !lOS ma liHo rl c pc. o, ll!lU obra scicntifica.
O autor é o Dr. T!tom::tz PollllJCU, o li\To as Lir('ões de
Urrrrrn./iirt Urml.

Sih·6 a Jl:ute material do livro, o scni<:o typographico
propriamente rlito, para o qual nilo pcrliriamos os caprichos tlc um Aimé Vingtrinier mas tão somente um pouco
llU,Í ~' ele arti. tico o do bcllo, porque é certo que um livro
imp;·c ~.;;o cm bom papel c Clll bcllos typos é um livro
bem :tCl~Ci to c que convida. á leitura, só tc ~nos motivo para
fclicit::tr o autor c con;;ratular-nos com as lcttras Braziloiras.
Li ·.To p:1r::t o ensino c no mesmo tempo de ·consulta,
as Li:·.:-.Jes rf o Gr>o:;mp!u'a \'Cm libertar-nos dcss:t centena
de co•npJ!Hltn ' . qn·J cbm a pr0 \':1 da pouca seriedade, da
sciclll~ Í:l. null.t. tl t CtT:.tcla oric~taç io dos fazedo res de progra:n m:.t;; ofiiclac:J para o ensino e exames nas Academ ias
c Lyceus.
Niio s:lo um jo~o rl e phrases repetidas, uma scrie de ciü:as, uma cnfi.a.cht de nomes, cujo unico mcrito é fatigar a
mc:noria narla Stlggcrindo ao coração e ao espírito do estudante, Jll :J.S s:lo a conuensaç:io do que a sciencia geo1 grapltica tem \·erificado e explicado até hoje, e isso exposto
cm j;hraze cbra c ao alcance de qualquer leitor.
Em conclus;lo. \.s Licr;õr>s de Grogmphia fazem honra
ao presidente da «Academia Cearense » c ao membro do
«Instituto do Ceará >, vem levantar entre nós o nivel dos
estudos gcographicos, preenchem ilTe0usavelmcnte uma lacuna no en sino.
DR. GUILHERME STUDAl~T.
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DR. GUILHERME STUDART- <Datas
~

Factos para a historia do Ceará •
-2 volumes om 8° gma.lc uc 52:>
o 873 pags-'l'yp. Stndart- l S!lG .

O rapido manuseamento dos dois ultimos liHos do 1:1IJorioso Dr. C:. Studart- deu -mc Yont<lde- JJilo de escrewr
uma aprcciaçfw repousada, mas a primeira ÍH'l)]'Cssão- tão
ligeira, como a leitura saltitada- feita.
O infatigaYel 2° secretario da «AcadC:Jnia Cearense» é
um trabalhador pertinaz e intelligcnte. um h;ct::.dor intcmerato. O seu YiYer afanoso, activi simo é um e:r..corajamento no nosso meio- tiio carecic1o elas fortes actirida<lcs
para o bem-commum.
De muitos :mnos tere Guilh ellne a Yi Pi:o do clcsti1~o.
Viu que a hi storia era a C C J~ Cc]J(;~o c1iginal da nos::a cd ade. Encarou as linlws do hori soJ:te, ponderou, deu asas a
E:eu ente de raz5o c ... llOZ-EC a c::: minho. Cercou- se de
opulcntz. liHaria, viajou, conY cr;:on cem as celebridades,
renhcu os ::rscEacs de lcttn:s c~ o ' cl1:o mm~ do, os n o~s o s
archiros a .:cn al cance, :Jl l'CYCi tcn noi tes ~c m ccnta, ral cographan<lo. como r acicnte :miiqum i o, n~2.nu scripto s antiquíssimos, já da intimid ade dl:18 traças e de yez cm vez
atira ás ::meias da curiosicladc publi ca -- o producto de
apurado esforço.
Percebeu na tintas primeiras da primeira dili gencia intellectual- palpitar- ua letra fria da cluonica- o esto <la
viela pa ssad a. Acurado olhou-a. OlJscnou-a attcnto. Sacmliu -a c apanh ou-a c lim])OU a compacta camada tle
poeira- qac a CJllbrull!aya e JiOl-a mostra asseiacla e renascida a estu ar cm vibrações infinitas.
Sacudido tle rara coragem civi"a, amarrado nas prisões <lo torr:lo n~.ttal- d ev oto u -se ao rasgamento da bru ma-qu e envolve os no:':;;o::; dias iclos, a pratica (b Yida
de nos os ayoengo::; e p,t:>líc:a a:3 rlrtf11~ e (útf,s do Ccarúüesde o seu amanhecer para a historia- com o seu inclito c
en crgico fundador 1\Iartim i:)oarcs 1\Ioreno até o <lia dcrra<leiro elo Imperio, de wo;; a 1)')tl D.
Não faz listoria; reune textos. nomca valiosos suiJsi-
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<li os-p;ll'a mai::; tartlc-cLc O'.J outro compctcntc-intcrprctal -os. c:~plical-os, dar-l he:; Yi:l::t - a<2ufolun<lo a hhtor ia
cm ca n .s bct!l alicc r ~ adas .
E' Htcticu!v';·J na indagação, na pureza, ua intc;J;riclatlc dos
te.· i os, 1;a cxl:ibic;ão da:,; tcstcnmnbas cscriptas que illuminam
pontos so t t tbrc~:dos de duvi<l~ls, de anachronisHtos, c rectificam erres c desacertos, bnscados em document s sem
nut beuiici<laL:o c:atlos a publico vor outros especialistas.
Naquclla copia volu mosa de datas scmi-muuüticadas do
Clllincnte collcctor está a feição contemvoranea do;:; Yelhos
tempos do Uoará. 1\'aqucllo tecido de documentos chro:tograpllia<los-com pachorra bcacllictina- lloYcm dcscançar
0 3 principias que o espírito perspicaz o apvarelhado dcsvcnllará mais tarde- para cscreYer a historia d<.1. pequena
pat ria ccarenso.
0:; houtcns c as cousas elo nosso ltontem têcm ali as
snP.; juslas c proporcionatlas i:J~;cJ ·ip <;õ cs . os seus burilados J\''JlCCtiYos: todos a soa tempo, totlos cm seus logarcs.
A historia theorica saltir.t d':HJuclLt n< rnlti\'a c clowment:lt;flo minudcntc -l'oillü o !lo d'agua <lo sopé da mon tanha - vela ma~ü ~i da vara minwnlo::-;a lh st.:icucia, co mo na
loada de Circo da O•lyssca de IIolllcro.
A reflexão l,hilosophica encontrará ali o cspa(;o de raios
determinados para organisar um trecho minusculo da historia da civili:>a<;ão lmlzilcira, burilar a Yiva imagem da
l'cqncna sociedade aprcscn tatla.
O espirita iH \'Cstigador c atih:u1o dcdusirá as leis nat uraes do phcnomeno social-COJliCÇando por esta lei sociologica ao alcance elos l!Omens sem vreconccitos, mesmo dos
homens sem habitos intcllectuacs : a comparação-donde
rc ulta a superioridade da vida moderna, mais ayantajada
aos períodos anteriores, sob todos os aspectos, em todos os
angulos do brgo qua<lro. D 'cllas rcsalta a primazia üo
tc.npo proximo sobre eras affastadas, tão cercadas de perigos, <le .. oh rcsaltos. rlc dcsasoccgos da natureza o da socictladc - elos meios co:-;mieo c social. Estam alli fronteiras
a evolução dos ultimas tempos e o llcsemolvimento do passado, tão demorado, tão cheio de ( csalentos, de desconfortos. Do confronto avulta o nosso adiantamento.
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As luctas interiores elo Ccm·á s:I0 todas bem notadas pelo
nosso historiographo - q ue pi nt1 o; lt :nc:-~s c as cousas
com proprieclarlc, com o.:; dcridos :n .ttizc:,, com os attributos
e (]ualirladcs dos documentos estutlaclos c com que fomos
ll rescn teados.
Agradecido ao animoso sapador, <lcsmoitador- como os
pioneiros de Fcnimorc Cooper, dcsbraYador elos invios
meandros da cllronica do sua terra a quem paga por on;~ena o talento e a tenacidade com que moureja.
PEDRO DE QuEIRoz .

Josf; Do~HXOUES r·oDF:cr.m.\--<A
ideia republicana no Brazil. Prioridad o do Pernambuco. • So do 1~()
pags .-'ryp. do _\lanoc l FiguoirOa rlo
Faria o Pillws, Recife.

Encerra o livro os rclatorios c os discursos, que seu
autor apresentou e proferiu perante seus consocios do
«<nstituto Geographico c Archcologico Pernambucano » no
intuito de re,·inrlicar para Pernambuco a prioridade na manifcstaciio da ideia renublicana no Brazil.
Esta;nos de pleno âcconlo com o SI'. Domingues Coclcceira.
Kão comprchendcmos como em torno do vulto do Tiradcntes nasceu e medrou sem protc tos a legenda, que
traz scdusidús tantos espíritos. Si a historia não é um mytho, si é a tcstcmunlw. dos tempos, lestis temporwn, c a
luz da verdade, lu.r ·z·eritatis como chamou-a o Orador
Romano, a causa, que e posaram os cndcosadores elo enthusiasta Mineiro e que fizeram sua os altos poderes políticos do paiz, não tem por si uma parcella ele razão,
traduz apenas uma cxplosrro patriotica, digna ele todo o acatamento, mas nem por isso circumdada de justiça.
Não é, portanto, daqucllas a que se <leYe prestar apoio
incondicional.
Silva Xavier é uma cstrclla no céu da historia do Brazil. EU e q uc symbolisa uma ideia, que foi um protesto contra
o despotismo ferrenho da metropole, merece as homenagens d c todos os bons Brazileiros.
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A custa do sangue generoso da suas veias deu o maximo
testemunho do seu muito amor á terra, que desejava
contemplar livre e respeitada. Nenhum filho deste grande
paiz ouça-lhe o nome e memore-lhe a vida sem ter o coração vibrante de emoções.
Todo o martyr gera a admiração, as torturas circumdam
o condemnado de rutilante aureola, e SilYa Xavier deu tudo
pela patria e pois a patria só amor e admiração pode votar
á victima do Senhor de Barbacena.
Mas confessemos que Silva Xavier, o Tiradcntes, não foi
o proto-martyr da liberdade Brazileira. Erguer-se-lhe uma
estatua será um preito, uma homenagem justa á memoria
de um patrício, que sonhou para a patria dias felizes fóra
do jugo estrangeiro e que fez do cadafalso o altar dessa sua
religião, mas não é e nem deve ser a affirmação de que a
Inconfidencia Mineira foi a primeira etapc da estrada ensanguentada, que a liberdade percorreu nesta parte da Amarica.
Que o diga o Senado de Olinua 28 annos antes de nascido o
Tiradentes, que o digam Villa Rica e Ribeir&o do Carmo.
Sim, os precursores da nossa independcncia, os protomartyres da liberdade Brazileira são o Pernambucano Bernardo Vieira de Mello e o Mineiro Felippe dos Santos.
Por elles faliam com desassombro os yelhos documentos
da hist.oria, que é uma vingaclora.
Não esqueçamos os postes ignominiosos em que foram
erguidos os membros esquartejados do heroe da conjuração de 1720; relembremo s c osculemos em espírito com a
idolatria, que as almas boas devem aos martyres das causas
generosas, aquelles pesados grilhões, aqeclla.s paredes da
lugubre masmorra em que extinguiu-se, erma de todo amparo, desconfortada, entre torturas a existencia do benemerito heroe da guerra dos Mascates.
Estamos de inteiro accorclo com o Sr. Major Jo sé Domingues CoU!leceira. ::,cu livro representa um grande serviço á verdade historica.
Elle concorrerá sem duvida para a victoria de uma
causa, que tambcm pleiteamos- a causa da revindicação
do titulo de proto-martyr ela rept;.blica no Drazil para Bernardo Vieira de Mello.
DR. GUILHERME STUDART.

