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Bevista do Grêmio dos Professores Públicos do Estado do Paraná
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> Subsídios pedagógicos (')
11

O Brazil, triângulo enorme, cortado ao norte pelo Equador,ao sul pelo Capricórnio, extende-se, amplo e pujante, da linha decostas banhadas pelo Atlântico ás cabeceiras do Jacari, confinandocom quasi todas as republicas sul-americanas, com a Colômbia, oPeru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, ao norte at-tingindo as goianas Franceza, Hollandeza e Ingleza. Praias are-nosas que o oceano revolve e o sol redoura, portos, bahias, ensea-das sem conta, levam ao interior que se alteia em chapadões ou seafunda em valles, férteis todos, o perfil das cordilheiras a cerrar oshorizontes ou o vastíssimo dos campos geraes a dilatar, num exta-se, o raio visual que se perde, no infinito.
Florestas virgens, as franças das arvores gigantes entrelaçadasnum emmaranhamento impenetrável, super-solo de folhas verdes a

que o sol dos trópicos empresta feéricos tons de fogo, as raizes fun-do mergulhadas no solo humido, os troncos a se esfuminharem naluz diffusa; campos, de relva esmaragdina, vastos, vastos comooceanos, no ondulado das coxilhas, na claridade solar: opulentamfabulosamente o Paiz, a variegadas culturas se prestando,—ou sejamos campos a apascentar os gados, aos milhares, rezes mugindo, re-zes balindo, ou affeiçoados á lavoura por processos agronômicos ;ou sejam as florestas, im piedosamente abatidas pelo machado dele-nhadores e derrubadores, o solo revolvido em roças, ou aproveitadas
as preciosas plantas medicinaes, as madeiras de lei, enfestoadas decipós esbeltos, de orcHideas raras e multicolores...

Atravez dos campos, atravez das florestas, em remansos me-rencorios ou precipites em saltos e cachoeiras, afastando-se eni
grandes curvas caprichosas ou frechando em rectas, espelhando asarvores ou espelhando os ceos, rede riquíssima de rios,— «estradas
que correm »,,—desde o incomparavel Amazonas aos modestissi-mos affluentes sem denominação conhecida. Úteis e valiosos todos,diminuindo distancias, fornecendo agoadas, garantindo a humidadedo^solo e da atmosphera, piscosos,muitos rolando areias auriferasmuitos rolando brilhantes.

Sob latitudes diversas, modificados pelas múltiplas altitudes,
pelas regiões dos campos e das florestas, pela maior ou menor pro-ximidade das costas do mar e dos grandes rios, climas se encon- -

(1) Continuado dò n.f 1 a 4, 1907 ; p. 1,
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48  A ESCOLA

tram, ardentes ou temperados, as camadas atmosphericas menos den-sas, a proporção que os comboios galgam vertiginosamente as se-rras e dominam as montanhas. Quer sob o ponto de vista da saiu-bndade, quer sob o da agricultura, ou o do commercio e industrias,o Brazil fornece magníficos elementos de riqueza.
A raça, ainda nãocaldeada, aprezenta no mestiço o typo apto atodas as resistências telluricas, a todas as resistências physicas a to-dos os progressos intellectuaes e moraes, apezar do abatimento e des-orientação em que se ficou pelo influxo egoistico do colono mor-mente dojesuita. Vindo do aborígene, impávido, independente,alti-vo e destemido; do africano, meigo, resistente e laborioso; do luzo,iorte, ouzado e honesto :—intelligentes todos :— o lirazilciro pos-sue, a par desupernas qualidades intellectivas que lhe darão a su-

premacia do espirito, as virtudes moraes dos dignos que se não do-bram, nem degradam, a bravura serena do Homem quenãoconhe-ce o meda A estupidez, a falta de caracter, a covardia são excepcio-naes ao Brazileiro, se comparado a outros povos.
_ Temos os requisitos ethnicos indispensáveis afim de bem apro-veitar, cultivar e dominar o habitai \ falta-nos orientação ins-TRUCÇÃO, educação, cultura :- Falta-nos a ESCHOLA Ò oro-blema e PEDAGÓGICO ; a reforma da instrucção popular impõe-se.Precizamos de ENSINO NACIONAL que faça brazileiros, que faça ci-dadãos, que faça homens ; não seres exgottados por excessivo tra-balno mental, em cursos quasi inúteis na lucta pela existência.

Promovam os Poderes Públicos a reforma do ensino, amoldan-do-o a cultura hodierna, assimilada ao nosso Paiz; despertem nainfância e mocidade das escholas,-nào a tendência para a burocra-cia, como unico e so meio de subsistência, mas o amor da vida inde-
pendente, nsonha e estável dos cultivadores, ensinando-lhes a acti-vidade agrícola, depois a commercial e industrial, facilitando-lhes olote de terra quando almejem consagrar-se á lavoura : e as zonas seapproximarão, unidas por caminhos de ferro e estradas de rodagem
prospero o sertão, prospero o interior, prospero o littoral; forte ohomem, sadia a prole, garantida a familia, solidário o povo estávela autonomia nacional, rico o Estado, superior a raça ; - antes des-
pendendo com o braço patrício os milhares de contos de reis que segastam com immigrantes, angariados por suggestão, quando só de-veriam vir expontaneamente, e por conta própria. Con! o systemaadoptado, excepções feitas, Europa só nos fornece rústicos eindigentes, ignorantes, o moral abatido pela miséria, pela fome Esao esses os elementos superiores com que pensam levantar o nivelda Nação, que vencem o patrício na concorrência desesperada
porque protegidos, alimentados e soccorridos pelos cofres públicos-'emquanto o abo.no, o caboclo, eivado de ignorância, superstição erotina, definha e desapparece,-levando comsigo para a morte ne-cessano factor ethnico a nossa nacionalidade,-pelo criminoso aban-dono em que o deixa o Governo da Republica.

•:1

m



A ESCOLA 49

Assim, poderá o Brazil conquistar a hegemonia sul-america-
na;—e bem de ver.porem, não já dos descendentes daquelles que sevieram com as quinas portuguezas, que descobriram a terra áEuropa, que desbravaram o solo, que se fundiram com o aborígene,
que nos deram o idioma, a tradição e a historia; de cujos houve-mos Pátria e Familia, muito mais bellas, muito mais hospitaleiras e
generosas, muito mais gentis, muito mais queridas em nosso idea-lismo, que só carece assimilar o militarismo anglo-saxão para ser-mos povo e raça superiores nos ramos todos da actividade humana.

E' para repetirmos com Edmundo Demolins, — o victorioso
vulgarizador da educarão noca :

«...a nós latinos, a aptidão.incomparavel de generalizar, o es-
pirito de methodizaçào e a lucidez de espirito, a eloqüência ardenteepersuasiva.A nós a gloria de darmos a uma idea a mais nitidadas formas e a mais empolgante, de vulgarizal-a, de tornal-a com-
prehensivel ás intelligencias mais lentas, não bafejadas pelo espiritolatino ou grego, delançal-a atravez do mundo, se algumas vezes
como um archote, freqüentemente como um luzeiro», (i)

*

O methodo, a acção continua e perseverante são necessários
para evitar o fracasso dos tentamens por mais judiciosos, dos traba-
lhos por mais louváveis. A evolução, lenta mas segura, requer ori-
entação, labor, tempo. Pretender num instante, de um salto, chegar
ao desideratum, não percorrido o caminho de A Ipha a Omega; que-rer soluções perfeitas, satisfactorias, descurando factores : é afadi-
gar inutilmente corpo e espirito, é correr a decepção infallivel, com
esperdicio de preciosas forças.

Na faina irreflectida de copiar o que parece bom, porque deo
bons resultados ao povo X, á nação Y, temos outra razão de ma-les, decepções, ruinas. As condições mesologicas são diversas, di-
versos os habilaU, os povos. Copiar, é inútil, jnsubsistivel ; assimi-
lar, é tuçlo. Po 'e-nos ser fatal o que a outrem é proveitoso ; apenas,
assimilemos o necessário. Para. isso se faz mister seguro conheci-
mento do habitai, do homem, do meio, da raça, da funeção político-social, tradicional e histórica.

Sejamos, antes de tudo, o que PODEMOS, o que PRECIZAMOS, o
que DEVEMOS ser ; depois de garantida a subsistência pela proprie-dade agricola, fortes pela cultura physica, intellectual e moral, aptos
ás resistências, superiores pelos caracteres, fundidos com o íiabitat,identificados com a terra, com a Pátria, conhecido o nosso objec-
tivo,—poderemos agir attingindo o que desejamos ser, affeiçoado -
o habit al á nossa vontade,—nas reacçõese assimilações do homem
e da terra,— realizadas nossas aspirações individuaes e collectivas
sem a ameaça possível de desaggregações violentas, sem possibili-dades de inanição e morte.

(1) VEáucation nonvelle} p. 419.
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Primeiro, garantir o /.,/biUU; apoz, melhorar o habitai Garan-te-o o braço, melhora-o o cérebro; braço e cérebro educam-se naESCHOLA.
Para garantir e melhorar o habitai, é indispensável identificar-se o homem ao meio, vivendo da terra, lavrando-a, amando-a por-que regada com o suor do rosto. O viver burocrático é fictício einstável. Soa terra perpetua a riqueza c remunera o trabalho van-tajosamente,—uma vez cultivada com proficiência.Em Ao SoUà do Âmawkan, procurei chamar, por diversas ve-zes, a attenção para a terra, para a vida agrícola, confortável eboa, convicto de que a solução ao problema da felicidade de nos-sos patrícios rezide em o solo de nossa Pátria. Em // + f mormen-teem Adepto- duas partes inéditas da trilogia,—frizarei melhor oassumpto.
«E a Terra, boa e fértil, mãe commum de todos os seres qual-quer que seja o reino da natureza, acaso desespera, protesta e luctacontra o arado que lhe rasga o seio e abre o sulco fecundo, ondevão germinar os grãos que se opulentam, em messes ?... A Terra éa mãe commum, a seara é o bem commum». (i)Em paiz como o nosso, a norma é a vida agrícola. Só serão ven-cedores os possuidores do solo. Possuir o solo, nào é ser proprieta-no de numerosos alqueires de terra; possuir o solo, é cultival-o éviver de seo produeto. Ou o Brazileiro volve-se para a terra natal,vive da terra natal; ou perde o território, o capital, o trabalho. Pa-tncios-de nosso sangue e de nossa raça—vegetarão pelas secreta-nas, burocratas, ou ir-se-hão para o exercito e a armada, a derra-marem nas batalhas o generoso sangue, em defeza da terra de quesão nados ; emquanto felizes possuidores do solo desfruetarão o te-rntorio nacional, abastados e fartos.

Crear intensa corrente no sentido de dirigir o Brazileiro á agri-cultura, penso, é da instrucção popular o mais urgente problemí
_ Emquanto houvermos nas mãos a materia prima do commer-cio e das industrias,—seremos senhores ; quando faltar-nos a pro-priedade territorial, seremos servos...

A licção da Historia é proveitosa e sabia. Mesmas causas, mes-mos effeitos.
EdmondDemolins—cujas obras são revelações, cujas ideasconviria vulgarizar entre nossos compatriotas, e merecem séria me-ditação de quantos se dedicam ao ensino nacional,-accentualumi-

nosamente, ao estudar as civilizações kaldaico-assyria, epypcia etc-
, «...taes sociedades souberam apenas brilhar, foram apenas supe-nores no commercio. Ora, se o commercio faculta a riqueza, nâo dáa estabilidade : e, por sua própria natureza, essencialmente instável

«NAO É PELO COMMERCIO QUE SE EMPOLGA O MUNDO MAS
PELA CULTURA ; NÃO POR MEIO DE NEGOCIANTES, MAS DE COLO-

(1) Dario Velíozo—iVo Solio do Amanhan ; Coritiba, 1905 ; p. 23.
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. w^jwpiu política, e sim pela charrcja.» (I)
virá ^ manufac^uZl^T 'aV°U. ' ° *»™** virá.
a ««teria pSS.>_„_ n ,7 .* 

m^ufacturas <)«e i"^P°«a™
Conseguil-.lh.raos? ' Pe'a CU'tUra e exPloraÇ^ "o solo.

que r.^kra ."theòr!-_ 
°ri«?to«a0 W » eschola, - prograraraas

ISS tf Prat-' ??aterias melhor destribuidas e
s,os ,Pm ^'nT a°S grup0S de bachareis, sahidos dos gynina-
?£______°^eC,m,entos 

utilit™°s e positivos, incapazes defnZse
L .rapa -da e seT.n?f^ f¥7* sabstitai™<* -busta raocida!
2HZT 

eante da lueta pela vida, conscia de si, dos
ide-Hsdcl aosTrl-'h 

Cerebr°' 
_paZ de descer das cogitações

ríe dHZlo -f^-'an-,aeS'deservir-^ egualmente da cha-
eschotn nnr^lf ^ hâe^pennã; "Uando> Principalmente dasMa-'-- -rss&s^jr* em condicçoes de ™a

Hoje, numerosas vocações torcidas, cérebros premidos em re-gularaentos asphyxiantes, a instrucção popular sem . umalpTren-dem, ensinam. Porque e para que? -Ignora o professor Tmissão
-Tod.serd_°«'- . 

*$ ^"^ PUWÍCa^°a>™"odesconhec™ ra-zão de ser da eschola, da instrucção, da educação, do ensino.
nosserklp/nrT rr 

^ -haS' qUG °S meÍ0S temos' ~ efficazes e anosso alcance, de corng.r os erros e seguir o verdadeiro tramite.JNIao me falhassem recursos de ordem econômica e dota ri _ oParaná de Eschola moderna, cujos resultados seria™ rápido.
Wr„/í>n?ímaiS,e?tre A°Sq„e se2uissem o curso, theoricos inúteis emaUcos ignorantes. A todos a theoria ea pratica : dirigir uma es!
sear o^rr T 

arad° ; CUltÍVar "—P°°" a. lettras; raanu-sear o tear ou o livro.

ÍÍ^^ÍSS!' intimas as affinidades e maia h—
* ora do proteccionismo governamental, para o realizar da em-preza, apenas a cooperativa particular de homens de boa vontade

zi^ize:n:Tnesse dia'Senhores'seremos «-
E' pois, como disse, pedagógico o problema

demt OnÍCUl-da,de ,CinSÍSte _mb/m aíap,tar aomeio a Eschola mo-eterna. Ouzana tental-o, conhecidos o /.aò..^ e o homemCoritiba, 30 de Abril de 1907.
Dario Vellozo.

¦¦vav ¦_¦*¦¦¦

(1) LesRoutesde l'Antiquité, pp. 241, 242.
(2) V EducatiQn Nouvelle, p. 418.
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São da «Noticia» de 17 do corrente as seguintes palavras queagradecemos, referentes ao i.p artigo destes Subsídios :
«Um bellissimo artigo sahido da fina penna de Dario Vellozo

honrou as paginas do ultimo numero d'A Escola.
Não se trata de um thema novo : Dario, com a rara competen-

cia que todos nós, dês muito, nos habituamos a reconhecer e a ad-
mirar, aborda o magno problema pedagógico, fazendo sentir que é
a escola o remédio maisefficaz para tonificar o organismo das so-
ciedades depauperadas.

Formae da escola um cadinho do homem forte e útil, e tereis
removido o perigo que resulta, na lueta da existência, aquelles quenão se mostram apparelhados para vencer.

Perguntae á Aliemanha como no curto prazo de 30 annos pôdetransformar-se de potência de segunda ordem, querpolitica, quereconomicamente falando, em uma das mais poderosas unidades
mundiaes ; e ella nol-o responderá que o segredo reside nas escolas
primarias.

Indagae dos yankees como lograram o posto de destaque queoecupam no Universo, e elles, se tergiversar, dir-vos-ão que foi a
escola que operou o milagre.

Para o magistral artigo do Dario chamamos a attenção dos
competentes».

Uma pagina de Sylvio Romero (1)

Em summa, o conselho, a propaganda, todo o esforço dos pen-sadores e dos homens práticos que amem este paiz e desejem-no ver
ir adeante é : que elle, deixando as miragens d'um industrialismo
que começa a ser batido no grande mundo, cuide de sua lavoura,
melhorando a producção de todos os gêneros de cultura , cuide de
desenvolver e aperfeiçoar a criação dos gados: cuide de sua mine-
ração com todo o desvelo; cuide systematicamente de suas indus-
trias exlraclívas; e,quanto á producção fabril, manufactureira e me-
chanica, reduza-se a um minimum intelligente daquillo que puder,nas grandes capitães, fazer com perfeição.Para concluir este ponto: o commercio e a industria são mui-
to boas cousas; mas.como força nacional e principio de conservação,
a agricultura é superior.

Se o Brazil nâo se apressar em tomar o caminho do campo quevae sendo buscado pelos povos europeos e mesmo americanos, vae

(1) Já ia concluído o 2° artigo dos Subsídios Pedagógicos, publicado neste n.,
quando, em lendo a America Latina, (critica ao livro de egual nome do Dr. M. Bom-
fim) se me depararam os trechos que transcrevo. Sinto-me fortalecido encontrando no
Mestre que é o Dr. Sylvio Roméro, pontos de vista idênticos. Enthusiasta da escola de
Sciencia Social de Le Play que também estudo, o illustre brazileiro firma conclusões
lógicas admiráveis.

Dano Velloso,

....

y



A ESCOLA

acontecer o seguinte: nunca poderá ser um paiz industrial, por não
poder seriamente competir com rivaes perfeitamente aparelhados;não poderá ser vantajosamente agrícola, porque irá encontrar a ter-nvel concorrência dos rivaes, revigorados pela evolução nova. (pag.I o7 3 Ioo).

Creio que, no que concerne ao nosso viver social e político, ánossa existência como nação, quatro são os caminhos que teremos aseguir : i.°o adual systemarotineiro e perigoso, que, alem do atra-zo e da apathia geral que produz, traz, fatalmente, o desequilíbrio en-tre o norte e o sul do paiz com o desastrado regimen dc immiqracào
que se tem seguido ; 2.0 o systema de infusão de novas e alias idêas.nova intuição realislwa do mundo e das nações, preparada por for-Icinslrucçâo moderna superior e technica ; 3.0 o systema de for-mamo dc caracter novo por um regimen especifico de educação ade-auada ; 4.° o systema de formação dc caracter novo por meio da co-lomsaçao integral do paiz, com a immigracáo espalhada por todasas zonas. l

O primeiro systema é anachronico e tem dado péssimos resul-tados e ha-de acarretar, se proseguirmos nelle, o desmembramentofuturo do paiz. E' o systema que se pode chamar braziletro.
O segundo é útil e conveniente, quando encontra a base fortede um Caracter firme, capaz de grandes emprehendimentos.E' osys-tema japonez. Este admirável povo, sem pedir immigrantes, sem semisturar com estrangeiros, povo de qualidades moraes superiores,senhor de uma alta cultura, entendeo de a modernizar no sentidoeuropeo, adoptando os proventos materiaes da civilização occidental.
", " " •; •• * 

ü systema que so pode ser empregado de combinação com oterceiro.
" 

U quarto systema que, aliás, pode e deve ser empregado decombinação com os dous anteriores, pôde ser chamado o systema— norlc americano. E' salutar, com a condição da inoculação deelementos ethnicos de primeira ordem, por todas as regiões do paizde forma que sejam assimilados á nossa gente pelo uso de nossa lin-
goa.

E' o opposto do regimen que temos seguido até agora, a datarde 1825, epocha em que se formaram os primeiros núcleos coloniaesallemàes nas províncias do sul.
Esse desgraçado modo de colonizar constitue o mais serio pro-blema que o Brazil terá de resolver em futuro muito próximo (pag.264)...,

Sylvio Roméro.
NoTA.-Tambem tenho por preferíveis o 2o e 3o combinados. O 4», só assimiladoaos dous, estes predominando, escrupulosamente.
O território, agora amplo, será exíguo em futuro não longínquo, se não houvercritério na quantidade recebida, anniquilado o brasileiro despiedosamente. £>. F.
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A' Escola (*)
CAROS CONFRADES

Sobremodo me penhora a gentileza com que reproduzistes nas co-lumnâs dá vossa apreciada o bem feita rcvista,o meo estudo— O Paraná
Histórico, escripto ha 7 annos, quando ainda não tivera ensejo de revol-
ver os alfarrábios dos nossos archi vos.

Já uma vez, a gentil redacção do «Diário da Tarde», no numero
especial do cincoentenario do Paraná reeditou esse despreténcioso en-
saio, sem previa consulta minha. Como nelle se deparem conceitos
quo havia bebido na importante obra de Vieira—Memórias Históricas
de Paranaguá—eque são contrarias aos documentos que depirei no
archivo da nossa Câmara, julgei do meo dever dirigir, aquella reda-
ceão me explicando que os tópicos referentes á historia de Coritiba
carecem de correcção. Esta missiva foi acolhida na edição posterior a19 de Dezembro de 1903, do «Diário da Tarde».

E', pois, em obediência a um dictame de lealdade que vos dirijo
estas linhas, pedindo que façaes constar na vossa excellente revista esseligeiro reparo.

Todos nós que estudamos o passado, estamos sujeitos a errôneas
apreciações: eu mesmo confesso que uma vez commetti essa falta,
attribuindo a frei Gaspar a naturalidade paranaense; porque tendo lido
que o notável historiador paulista nasceo na fazenda de S. Anna, de
propiedade do seo pae, o paranaguense coronelUomingosTeixeira deÁze-
vedo, fui deparar, no cartório de orphãos, com o inventario deste, quemencionava a fazenda de Sanf Anna de Itayacoca entre os bens parti-lhados.

Dahi a errônea conclusão que tirei e defendi, até que me foi dado
por um amigo residente em Santos, saber, não ha muito, que alem destafazenda o coronel Domingos possuía outra com igual nome, no munici-
pio deS. Vicente, fazenda esta de grande valor naquella epocha.

Aproveito, pois,o ensejo para rectificar esse outro engano: comme-ttel-o é humano e desculpa vel; mas não assim em perseverar no erro,
quando delle não mais resta a excusa da boa fé.

Renovando meos agradecimentos, firmo-me vosso etc, etc.

__ Ermelino de Leão.
(1) Com prazer transcrevemos na integra a carta que o illustre Dr. Ermelino deLeão publicou em a Noticia de 11 do corrente.
Sentimos não ter previamente pedido ao auctor auetorização para publicar seotrabalho histórico ; gentil e cavalheiresco como é, nos desculpará certo.
Dando á publicidade o seo magnífico estudo, prestámos relevante serviço, não sóao Professorado, como á mocidade estudiosa do Paraná, ao qual o Dr. Ermelino temconsagrado as energias de seo talento e caracter.
Particularmente, seria agradabillissimo ao nosso Director contar entre os colla-

boradores da Escola mais um antigo collega dos bons tempos áoParthenon e do Ins-ntuto. Nrg
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Notas Scientiíicas
Le Bon—evolução da matéria—O livro do Dr. Gustavo LeBon, conseienciosamente denominado «A Evolução da Matéria»reúne a sua obra scientifica.
Encima a pagina de honra o principio seo: lado se perde nada secrea, lançado ousadamente de encontro ao baluarte inabavel dasciencia antiga, construído por Lavoisier:
Nada se pcrde,nada se crea na natureza.
O trabalho do notável philosopho é considerável ; no entanto,

pode-se em traços geraes, dar uma idea precisa dos pontos culmi-nantes.
O Dr. Gustavo Le Bon, fazendo actuar a luz sobre differentescorpos, constatou que descarregavam á distancia o electrometro ouantes exprimindo mais claramente o phenomeno, davam conducti-bdidade electrica ao ar atmospherico.
Ora, como o ar é de natureza extremamente isolante. conclue-se que alguma cousa desprendeo-se destes corpos. Sem prejuizoalgum scientifico pode-se denominar esse alguma cou^a—radiarão.
Essas radiações, effeitos da acçàodaluz, eram ainda capazes deatravessar os corpos opacos. Foram analysadas pelo Dr. Le Bon,

que as julgou complexas. Indicou successivamente suas analogiascom os raios cathodicos e com as emissões do urunium, descobertas
por Niepce de Saint-Victor, estudadas recentemente por Becquerel
para mostrar emfim que o phenomeno da radio-actividade era abso-lutamente geral.

: Os trabalhos scientificos até então, incluindo a descoberta doradium pelo casal Curie, fortificaram sobre modo esta demonstração.
A' radio-actividade antepunha-se um enigma que as theoriasclássicas não permittiam a resolução.
Os corpos radio-activos despendem energia consideravel.espon-

taneamente ou sob acções insignificantes em relação aos effeitosobservados, o que é absolutamente inexplicável, admittida de modoirrefutável, como está, a passividade ou inércia do átomo.
A energia é a actividade manifesta em estado immediato, ouem condição de reserva como a vemos diffundida no mundo phv-sico. % y
Como admittir que corpos inertes tornem-se acti vos sem quedoexterior lhes seja communicada a actividade ?
O dr.Le Bon deo solução a esta difficultosa questão.dizendo quea matéria se desmaterializa, de ponderável torna-se imponderável.
O átomo reputado,até então simples, indestructivel e desnudadode actividade interna, deve ser considerado como muito complexo,instável sob certas influencias, susceptível de se desaggregar e con-stituindo um reservatório enorme de energia. A
Esta energia tem por fim manter os elementos em um estadode equilíbrio particular que corresponde ao estado de matéria pon-
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deravel, apparecendo no emtanto de fora quando este equilíbrio se
rompe accarretando este desequilíbrio uma desmaterialização mais
ou menos completa.

Nào sàoos phenomenos de radio-actividade os únicos elucida-
dos pela theoria precedente. Le Bon mostra que a desmaterializa-
ção da matéria explica muitos outros factos notados antigamente
em sciencia, porem que até entào nào podiam engrenar-se na cadeia
firme dos conhecimentos scientificos.

Enriquecendo o domínio da sua theoria com experiências com-
pletamente novas approxima-a das theorias mais recentes sobre a
electricidade e a constituição da matéria, e desse modo, pari passose alarga em uma synthese scientifica, a mais vasta que se podeabordar, pois é em summa a própria historia do universo.

E' do pulso vigoroso do eminente critico scientista o resumo
desta historia do mundo quedamos a seguir.

Uma única substancia existe : o ether preenchendo todos os
espaços. O mundo é composto deformas pereciveis, únicas accessi-
veis aos nossos conhecimentos, porem sendo necessário que uma
forma seja a forma de alguma cousa, essa alguma cousa será o ether
e ficará eternamente mysterioso para nós.

Acertadamente se lhe tem dado attributos physicos : as vibra-
ções luminosas ou outras que elle transmitte e que se medem por cer-
tas propriedades, como sejam : elasticidade, viscosidade, densidade,
etc. Porem o que vem a ser elasticidade, rigidez, viscosidade de um
corpo que é alheio, por completo, aos nossos "sentidos e aos nossos
instrumentos, a densidade de um fluido que não podemos medir ?

Não são outra cousa que os nomes de coefficientes ligados ás
formulas mathematicas da theoria da luz.

A nossa percepção sobre a natureza do ether é idêntica á do ?
cego sobre a da côr vermelha : assim lhe dizemos a vermelha corres-
ponde a tal comprimento de onda.

O cego é obrigado a acreditar na existência da luz ; nós tam-
bem o somos pouco mais ou menos sobre a existência do ether.

No começo das cousas em virtude de movimentos desconhe-
cidos, manifestam-se no seio do ether lentilhões de umaextrema pe-
quenez que a sciencia denominou electrons por se assemelharem a
massas electricas, considerando umas como negativas e outras como
positivas, segundo o signal de sua carga electrica, o que é provável
que correspondam ao sentido de sua rotação. Esses electrons por
seo turno formam turbilhões compostos de átomos; cada átomo
contém, pelo menos, um milhar de electrons negativos e um peque-
no numero de electrons positivos.
Ay: Eíi ahi o apparecimento de matéria ponderável. Os corpos sim-
pies começaram a se differenciar quer pelo numero, quer pela dis-
posição dos electrons que. constituem o seo átomo respectivo. A
esse período da historia do universo correspondem actualmente
certas nebulosas.
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As nebulosas condensaram-se formando os soes acompanha-
dos dos seos planetas. Porem, estes soes irradiam calor no espaço.
Como não se resfriam mais rapidamente? — Porque seos átomos se
desaggregam produzindo uma enorme quantidade de energia, res-
ponde Le Bon. Então nossa vida terrestre, que é funcçàodo sol, se-
ra.em ultima analyse, um effeito da desmaterialisação de matéria.

Temos visto, até aqui, esta grande historia do mundo nascer e se
desenvolver; qual será sua morte?

Morrerá quando o ultimo electron do ultimo átomo tiver cessa-
do de ser um centro particular de movimento para perder-se nas
correntes ou na vasta immobilidade do ether. Mas essa dissolução fi-
nal do átomo não será um acto repentino; a matéria longe de desma-
terialisar-se de uma só vez, passará por muitos estados intermedia-
rios.

Deste modo a electricidade, segundo Le Bon, nào é mais do quea matéria em um destes estados referidos. (Convém distinguir a ele-
ctricidadede que são carregados os electrons e a que se manifesta
ordinariamente.)

Entre outros argumentos elle precisa as semelhanças do fluido
electrico com os fluidos materiaes; essas semelhanças são taes que
para referir umas ás outras as formulas da destribuição d'agoa e des-
tribuição electrica, é suffiente applicar a mesma notação.

A emanação é tambem uma substancia semi-material. Despren-
de-se dos corpos radio-activos, e se acreditarmos em Thomson, da
maior parte da natureza.

As emanações podem ser condensadas pelo frio como os gazes,e as do radium dão no fim de algum tempo raias espectraes do he-
Hum. Todavia, é impossível se lhes achar peso, acabam sempre porse dissiparem espontaneamente, engendrando neste phenomeno pro-duetos de uma desmaterialisação mais avançada e que se podemobter directamente.

Esses produetos acham-se em diversas radiações dos corpos ra-
dio-activos, nos raios da ampoula de Crookes, e mesmo, diz Le Bon,
nas emissões de pontos fixados sobre as machinas electricas estati-
cas; denominaram-se ions e electrons. O átomo, segundo temos vis-
to, é composto de electrons.

Sob influencias diversas pôde perder um certo numero de seos
electrons negativos, o que restar será electrizado positivamente e
constituirá o ion positivo.

Se o electron negativo não fôr projectado no vasio,ou com ve-
locidade muito grande em um gaz de pressão ordinária, attrahirá em
torno de si moléculas neutras e formará assim o ion negativo.

O ion positivo sempre mais volumoso e mais lento que o ele-
ctron, pôde se cercar ou nào de partículas neutras que o ampliam
mais ou menos. Os ions positivos constituem a maior parte das emi-
ssões dos corpos radio-activos, os raios X, e certos raios da ampoula
de Crookes. Os electrons se acham nos raios cathodicos e nos raios
B dos corpos radio-activos.
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Achamos portanto ahi dous produetos de desmaterialisaçào da
matéria, o ion positivo e o electron, correspondendo o ultimo a um
estado mais avançado de desaggregação do átomo.

Emfim os electrons quando encontram um obstáculo capaz de
os reter, engendram os raios X, pulsações do ether chamados raios
Y, se ellas emanam dos corpos radio-activos.

d Represen tam, diz LeBon, o ultimo thermo da desmaterialisa-
ção da matéria, o que precede a sua desappariçào final. Segundo
essas vibrações ephemeras, o ether torna-se em repouso, e a matéria
morre, acaba-se finalmente.»

Le Bon contou-nos, portanto, uma historia da matéria, conten-
do, é verdade, uma parte de hypotheses, necessárias, em vista do es-
tado actual da evolução physica.

Muito e grande é a formulação de uma hypothese, mas a theo-
ria de Le Bon tem outros alcances que o de existir.

O que faz o valor de uma theoria ? Sua commodidade diz Poin-
carré. Ser commoda para um systema de nossos conhecimentos, im-
porta em satisfazer as necessidades de nosso espirito.

Nenhuma theoria scientifica correspondeo nem corresponderá
melhor á nossa tendência para a unidade, como a de Le Bon; ella
instaura uma unidade que não se poderá imaginar mais completa,
faz convergir o feixe de nossos conhecimentos para o fim seguinte:
uma única substancia existe, que se movee quepi-oduz todas as cou-
sas por seos movimentos.

Esta concepção nào é nova para o philosopho, porém ficaria no
eterno terreno de especulação metaphysica.

Hoje, graças a Le Bon, o inicio da experiência foi encontrado.
O átomo, diz-nos sua brilhante theoria, como o ser vivo, nasce,

cresce e morre, e Le Bon nos mostra que a espécie chimica evolue
co m oespecie orgânica.

A unidade realizada em sciencia era já um passo agigantado
para nossa elucidação, porem a theoria de Le Bon estabeleceo ainda
uma sorte de unidade entre aphilosophia e a sciencia, corno vimos
acima pela concepção da substancia única.

A theoria de Le Bon expressa pelas palavras. *Nada se crêa,
tudo se perde na natureza», significa que os movimentos do ether
escapam aos nossos conhecime;ntos, antes e depois da formação do
electron. ¦

A concepção da matéria ponderável como reservatório enorme
de energia presta-se muito facilmente á concepção monista.

Nada se oppõe na theoria de LeBon que o mundo recomece
eternamente sob formas variadas ou não, e isto sem dualidade ou in-
tervenção de força exterior alheia á substancia única.
* f A ultima palavra pertencerá á balança.

} , Sábios notáveis têm feito fortes qbjecçôes a Le Bon, ás quaes
tem. respondido sactisfactoriamente. "

„ ; Mesmo que grande parte de seo edifício scientifico seia derru-
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Construio Le Bon os alicerces da sciencia para o século XX.

0 Brazii em 84 annos
o-O-b-S-WA.*^ d? ^Bo^acio, um dos mais brilhantes

, rnS nn • °/?^e S' la,ll«» escreveo curioso ar*igo sobre
seguinte. 

** 190,i ° desse artigonós ***&**

fQníacEmM1S2,2 ^mPortavá 18 Províncias, provindas de antigas capi-
RM. J-", 

m'de' COnl°" nmis duas ~a do Am-am., e a do Paraná.
o mb vâo ;sit r° Eitados'aos c|,,aes juni°u-s£ •*¦*££
o emDiyaode um outro—o Acre.

A população do paiz, em 1816, estava calcuhidaem 3 617 900 ha-
ÍÍM" a872' erad° ,0-930-478- Nü Cf!nso * 1890 passou14.443.915. Agora e estimada em 21.278.500, augmentando annuai"^r.rbreTobtd,,zentos mii individuos pc,°—*3.

Assignalando o desenvolvimento Íntellectual, a renda dos nossoscorreios se elevou de 718c«nlosem 1870 a 7.418 contos eTSmultiplicando-so por dez. Os objectos postados, que ainda em 1890sonmmvam 28.837.329, em 1904 alcançou o total de Í07845542Us telegraphos, inaugurados em 1852, tinham 1.450 kilometros'dp
SZJSSol 

lLmem 1890-^'^aex,ens5oXSu:

iQ-/SJ[íínaS ferreas raediam em 1852 apenas 17 kilometros Em18 <5-1.660,e em 1888-8.586-14 annos depois da proXmacfto daRepublica, isto é, em 1904, atingiam a 17.059L kilometros,Nossa marinha mercante, que ao principio era toda avela contou
SjfJX 7 ,t8,l9E™ 

'888 a tonelagem dos na ios naoexced a de 123.439 toneladas. Actualmente, 596.000 toneladas Md~. °setimo logar entre os povos possuidorts' s"s
Revelando tambem a expansão econômica, o movimento marítimoem nossos portos augpentou extraordinariamente. Fo dl WÊM

relatem 1*8731 de t Í2? : ** ^lna™S C™» «
8R* f™ ?Sv 89 naviüs coni l9-549--91 toneladas em

ff 
C^QnToo,nnern° desenvo]™o-se desta forma : .

74 W ™2m, 
C°nt0S 

,2'839 <*>. 66169 contos ; em 1879
atos ; 

6m í889'591196 c°ntos; em 1904 1288395contos.
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Taes algarismos marcam, mais ou menos, os quatro períodos
principaes da historia pátria desde o século findo: o da independência,
o da regência, o da guerra do Paraguay e o da Republica.

Em 84 annos de vida independente, o Brazil já conquistou o ter-
ceiro logar entre as nações néo-latinos, cujo prestigio promette reerguer
num meio mais propicio. Para comproval-o, basta uma ligeira com*

paração cora os tres povos latinos qua nos disputam a dianteira.

Superfície :
Brazil 8525055 kil. quadrados; França 563408 kil. quadrados ;
Hespanha 504512 kil. quadrados ; Itália 286682 kil. quadrados.

População
França 38961945 habitantes ; Itália 32218000 habitantes ;
Brazil 21278500 habitantes ; Hespanha 18000000 habitantes ;.

Estradas de ferro:
França 45773 kilometros ; Brazil 17059 kilometros ;
Itália 16217kilometros; Hespanha 14937 kilometros.

Movimento marítimo:
França 34.237.887 toneladas / Hespanha 30.617.285 toneladas;

Brazil 23.731.542 toneladas ; Itália 19.419-877 toneladas.

Exportação de libras esterlinas :
França 179020.000 libras ; Itália 64.608.000 libras ;
Brazil 44.643.113 libras; Hespanha 33.9i 3.000 libras.

De modo que nós já estamos completamente á frente da Hespanha
no poder econômico e não demorará o dia em que passaremos a Itália,
a todos os respeitos.

A própria França será por nós excedida dentro de meio século,
porque dispomos de território mais rico e temos mais possibilidade de
multiplicar com rapidez a nossa população tanto pelos nascimentos
como rela im migração. .

No terreno econômico, nós já somos os maiores productores de
café de borracha e matteeachando-nos em vésperas de o ser do cacao,
do algodão e do maaganez. No terreno intellectual, já elaboramos a
primeira das litteraturas latino-americanas, fornecemos á musica um
Carlos Gomes, brindamos a sciéncia com um José Bonifácio, um Bar-
tholomeo de Gusmão e um Henrique Ferreira e ainda agora estamos
produzindo homens eomo Machado de Assis, Rio Branco, Ruy Barbosa e
Santos Dumont, que dariam lustre a qualquer nacionalidade mais velha.

Tudo isso prova que o egrégio patriarcha da Independência pre-
disse a verdade e não se esforçou em vão. Com effeito, aqui está o as-
sento de uma nova civilisação, que ha de esplender ainda neste século.

Brasileiros, ao futuro ! Avante com energia e confiança ! Unidos
e solidarios,marchemos para o deslumbrante amanhan que nos aguarda!

Eis as phrases de José Bonifácio que o Estado de S. Paulo recor-
dou:
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«E que paiz esse, senhores, para uma nova civilisação e para novoassento da sciencia ! Que terra para um grande o vasto império !... Sooassento central quasi no meio do globo; defrenle eá porta com aAlnca, que deve senhorear, com a Ásia á direita, c com a Europa áes-querda qua outra nação se lho podo igualar ? Riquíssimo nos tresreinos üa natureza, com o andar dos tempos nenhum outro paiz pode-rá correr parelhas com a nossa Luzitania. » (I)

SINTAXÍLOGIA
*

PELO CONEGO BRAGA
( Continuado do n. 89)**..m*

A' professora D. Julia W. Petrich.

DA FRASE
19—Adóta-se aqui o termo— frase (G) no sentido sintaticamen-te restrito, para exprimir o sentido total produzido por duas ou maissentenças simples, quer incomplexas quer complexas, justapostasou colaterais, coordenadas entre si. Esse sentido é geralmente Iimi-tado e indicado por um ponto final e,ás vezes, por um ponto inter-rogativo ou exclamativo. (G i)

(1) Diário da Tarde, 20—2—1907.
(G) Convencido pelas sólidas e luminosas razões com que argumenta o eruditoe criterioso dicionarista e filólogo português, Dr. Cândido de Figueiredo no 3 o volde suas Lições Práticas de Português, relativamente á ortografia, resolvi adotar asmodificações necessárias que elle propoi.Eis algumas dellas :
lo Suprimir o - ph-figurado por uma letra só, em grego, e substituil-o por—/*—como o fizeram notáveis clássicos e o têm feito escritores modernos '2o Suprimir o—h em tema-tese - teoria—síntese, e o— y—por i latino em—fistca, fisiologia, sicologia, etc. '
3° e, sem embargo de etimologia-mais nominal que real, quando não é arbitrariae puramente subjetiva,-cortar as consoantes dobradas ou geminadas, que não sepronunciam e em nada alteram o vocábulo quando pronunciado-, como em —

fração, apelar, adesão, suprir, suprimir (não assim em — corrupção, etc.) • o-Ã—dehora (—ÓT-à), homem (=ómem), de Hespanha, (=Espanha, de Spania,'de Spân).Conservo o h em—havêr,há,houve~pov uma incoerência ou certa razão de estéticaepara evitar equívocos, tendo já desaparecido em-amará—cantar*se*á etc/Escrevo sinal, e significar, porque neste ultimo se sente o g brando na pronuncia,ü íaço-o por minha conta e risco.
Quando, porém, se suprime o-m -em outomno, columna, assumpto não hárazão para dobrar o-«-Castilho, Herculano, Teodoro de Almeida, Diogo'do Couto,João de Barros e outros, escreviam outono-assunto-coluna—calúnia—esfera-filo-

sofia—física, etc.
Assim esquema e não schema (sxêma—contra a etimologia e o uso geral)(G1) E' fácil proval-o.
Basta lêr com atenção a qualquer mestre da lingua, para verifical-o.Exemplos :
«Qual é o resultado do que fica dito?-Que é impossível ir entroncar com ellasa nossa historia ou descer logicamente a esta.» (A. Herc, Hist. de Portugal, l.ovol., p. 46.)
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Efssa coordenação pôde e costuma ser sindêtka ou aündèlica.
E' ündiHica—quando vêm expresso o connêtivo sintático, que

é uma conjunção nào subordinânte. Ex/8
«O império almuhadecaía em ruínas, e as parcialidades dispu-

tavam encarniçadamente umas ás outras o incerto domínio dos res-
tos ensangüentados da Hespanha árabe».

(A. Hera, Hist. de Portugal, 3.0 vol., pag. 12.)
«Retomada Coimbra pelos sarracenos e reduzidas as fronteiras

da Galliza á linha deste rio, os habitantes da Beira ficaram sujeitos
ao domínio de Cordova, mas nào foram exterminados>. (lbid., pag.
19°-) u

«Do alto de uma das torres A tanagildo observava a. campanha
e a fronte entenebrecia-lhe com um véu de tristezas». {Eurico), pag.

\0 velho tentou responder ; porém não pôde, e continuou a
soluçar. c

«O desconhecido olhou para o movimento ameaçador de ban-
cion, c pelo rosto lhe passou um sorriso desdenhoso. Cruzou os bra-

ços e respondeu com voz lenta e solemne :
«Por minha boca falaram milhares de godas que gemem no

captiveiroe que volvem de continuo os olhos para os Cerros das
Asturias, onde apenas fulgura tênue o Sancto fogo da liderdade ;
' 

Faça-se a mesma reílexão quanto ao sentido fraséológico, á pontuação e ao
connêtivo sintático. M

Devido á rotina ditatorial de grammaticas, têm-se consideraao o ponto final como
uma notação sintática subjetiva que indica concluído o pensamento. Por vezes, no

entanto não passa de uma pausa maior sem cortar a relação discursiva, isto e, sem
interromper a concatenação relacionai e lógica do discurso escrito ou falado, juxta
mentem auctórts.

Há muita irregularidade quanto ao emprego e uso da pontuação.
Veja-se como Soares Barbosa desrespeita as regras que elle mesmo estabelece

em sua Grammatica Filosófica.
D'essa irregularidade se nos deparam nos melhores mestres da língua, quando

colocam—vírgula--entre os elementos dos termos sujeito ou predicado, não apostos,
alterando-lhes o sentido, pois que só se emprega vírgula quando se lhe intercalam
naquelles elementos outros, como apostos, etc, e ás vezes nas construcções de ordem
inversa ou interpolada. por ex.°— no Lusíadas, VII, 81:

«E ainda, Nymphas minhas, não bastava,
Que tamanhas misérias me cercassem» etc.

Ora aí é desnecessária a vírgula depois do verbo bastava, pois que nessa sentença
complexa é sujeito a cláusula substantiva - «Sem tamanhas miséria? me cercassem*,
e predicado — *ainda não bastava Nymphas minhas.»

Vejam-se a diferença e regularidade de pontuação na Hist. de Portugal - C-a
edição, corrigida por seu autor A. Herculano.

«Seguro no throno, Rarniro I obteve várias victorias dos mussulmanos e repel.iu

os piratas romanos—que que principiavam então a saltear as costas da Galliza.
«O godo renegado Musa, de que noutra parte falámos, e que se tinha tornado inde-

pendente do amir de Córdova, ousara entrar no território dos christãos, onde construiu

a fortaleza Albarda ou Albelda na moderna Rio/a. (Hist. de Portugal- lovol.,

PS" - Bastarão alguns exemplos para se provar que o sentido fraséológico persiste
ou vae muitas vezes alem do ponto final, onde estáo coordenativo connêtivo, cm função
sintática relacionai.
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falaram por minha boca as ai as do Senhor calcadas pelos pés dos
pagãos, as imagens de Cristo derribadas no lodo, os muros enegreci-
dos das cidades incendiadas.! (A. Herc, Enrico, pags. 178—184).

Os i.0sex.os são de frase com sentenças incomplexas ; o ultimo,
com sentenças complexas.

—E' asindética a frase, quando vêm elitico ou não expresso,
mas devendo subentendèr-se, tal connetivo. Ex?8

«Foste nosso capitão : agora cessaste de o ser.»
(A. Hercul., Enrico, pag. 223.)
«Astrimiro e Gudesten a acompanham: Hermengarda está

salva.
«Homens livres n'uma terra serva, queremos combater onde tu

combates, (e queremos) morrer se tu morreres». (Ibid.)«Então o cavalleiro negro, tomando-a pela mão, correu a vista
pelas duas alas: no seu gesto havia a mesma expressão imperiosa e
sinistra de que se revestira quando em Covadonga embargava a sai-
da a Pelagio.

Houve um momento de silencio : todos os rostos empallidece-
ram ; todos os lábios calaram.»

(Enrico, pag. 252).
«Confiado em ti, o fraco affronta astyrannias do forte: o humil-

de ri das soberbas do poderoso.» (Ibid. p. 135.
A frase, no sentido em que aqui se emprega, susbstitúe, pois e com

propriedade, o período das grammaticase retóricas, têm sido em-
pregada por bons grammáticos e está mais em harmonia não só com
o que esse vocábulo significa em grego, como logo veremos, como
também com os factos de linguagem quanto á sua coordenação e
concatenação no discurso.

20—Explanação.
Frase—Sua etimologia, seu sentido sintático, etc.

CONEGO BRAGA

Vejâmol-o no Enrico, de A. Herculano.
¦- P. 220 — «O tropel dos pelejadores rareava de instante a instante. Mas os queespiraram não ficarão sem vingança.» Idem á p 222.

Pag. 224—«Não são apenas alguns corredores, etc...após a assomada. Mas elles
não o escutavam: Sancion» etc.

Maciel também já ponderou, em sua Grum. Descriptiva. que o oficio da conjução
não é somente ligar proposições entre si, quer clausulus coordenadas na sentença
complexa, quer sentenças coordenadas na frase, pois que ligam simplesmente nomes e
palavras-, por vezes em sentido indiviso.

Por ex.° em expressões personativas—Luiz Antônio Rebeilo e Silva — Duque de
Saldanha ou João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun (P. A. Castilho, Factos Io vol.)

Em sentido indiviso ou irredutível —«...porque o meu amor é, como o meu ódio,
inexorável e fatal.»

«Nem sempre os valentes conquistadores da Hespanha podem achar traidores quevendam por outoe honras infames os sepulchros de seus pães e os altares do Senhor.»
(Eurico, pag, 201 -200).

Há, portanto, muito que concertar ou indireitar nisso a que chamam sintase, e
mesmo grammaticá.
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Assim se expressou o «Diário da Tarde», em suas edições de 6 e
11 de Fevereiro de 1907, por oceasião da louvável tentativa do Dr.
Azevedo Macedo.

A' illustre Redacção do conceituado orgam pedimos venia para
transcrever:

« Não há por certo espirito culto que negue applausos a todos os
nobres esforços em prol da educação popular. Era, pois, do esperar o
acolhimento carinhoso que o Diário dispensou ao projecto da fundação
da Ligado Ensino, dirigindo-me palavras animadoras que muito me
lisongearam.

ExuUandode contentamento, ao verapproximar-se o momento da
realisação dessa idea afíagada com enthusiasmo por todos os distinetos
cidadãos a quem tive oceasião de communical-a, e invocando o pátrio-
tismo de todos os que se dedicam ás lides do magistério, de todos os ho-
mens de lettras e da imprensa de minha terra, venho expor em rápida
synthese os fins da projectada associação :

1. Estudar com urgência a legislação estadoal relativa á instrucção
publica e lembrar aos poderes constituídos as necessárias reformas.

2. Impulsionar por todos os meios possíveis o movimento educa-
cionita, imprimindo-lhe o caracter pratico e utilitário da educação nor-
te americana.

3. Estimular a producção e a publicação de obras didacticas pa-
ranaenses, segundo os mais adiantados princípios pedagógicos, próprios
para serem adoptadas no ensino primário, secundário e normal.

4. Organisar cursos de educação moral e cívica.
õ. Fazer conferências pedagógicas.
6. Promover a composição de hymnos e árias paranaenses para

serem cantados nas escolas.
Em summa: fazer tudo que possivel fôr em prol da educação po-

pular.
0 conjuneto de esforços reflectidos pelos quaes ajudamos a natu-

reza no desenvolvimento das faculdades physicas, intellectuaes e mora-
es do homem, em vista da sua perfeição, da sua felicidade e do seo
destino social, constitue, segundo Compayrê, todo o trabalho da educa-
ção. Pois bem: aos esforços reflectidos dos poderei governa mentaes, dos
beneméritos publicistas e preceptores, de todos emfim que batalham
pela educação do povo, viva a Liga unir os seos, concorrendo poderosa-
mente para formar cidadãos fortes, úteis e conscientes.

No dia 9 do corrente, ás 4 horas da tarde, em uma das sa-
Ias do Gymnasio (por gentil concessão do Exm. Sr. Dr. Director Geral
da Instrucção publica), terá logar a fundação da Liga, da qual farão par-
te todos os cidadãos capazes que, correspondendo ao meo appello, ahi
comparecerem. Exporei então mais desenvolvidamentecadaum dos fins
da projectada associação.

F. R. de Azevedo Macedo-(Lente de Pedagogia da Esc. Normal).
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Numa das salas do Gymnasio Paranaense levo logar. sabbado ul ti-mo a noite, conformo previamente so convocara, a reunião afim de serorganisada a Liga de Ensino, idéa essa por todos os princípios moritoriae devida a inicia iva do illuslre paranaense sr. dr. Azevedo Macedo.Antes de desenvolver sua brilhante conferência o sr. dr. Macedomanifestou sua satisfação por ver naquelle recinto o velho educacionis-ta dr Azambuja a quem muito deve a instrucção no Paranáüepois abordando o assumpto o orador fez uma serie ponderada deconsiderações a respeito do programma de ensino da Escola Normal,analysando especialmente o modo porque é feito ali o curso pratico depedagogia, o qual julga improíicuo ealgo defeituosoAcha por isso razoável opiolongamento de mais um anno, em otirocimo escolar, ficando assim lempo sufficientc para que os candidatos,uma vez laureados, estejam sobremodo aptos nos meandros subtilissi-mos e intrincados do magistério.
Na consecução dessas tentativas reforma doras, ao dr. Macedo pare-ce conveniente a adopção. senão inteiramente pelo menos em parte dosmethodos usados nos Estados Norte-Americanos, dando assim ao ensinoministrado na Escola Normal uma feição toda pratica e utilitária.As classes laboriosas merecem a attenção do conferencista, vistocomo a diífusão da instrucção nas massas proletárias dará ao operáriouma orientação segura de sua missão e dahi a producçãò do trabalhoconsciente.
Nas escolas publicas lembra a necessidade de hymnos patrióticosque tão benéfica influencia exercem no espirito da creança, não só in-cut.ndo-lhe desde cedo o culto cívico por esta terra paranaense, comotambem despertando-lhe o sentimento da osthesiá e ainda mais educandoa voz que é sobretudo um salutar exercicio physieo.0 sr. dr. Macedofalando ainda sobreoutros pontos terminou a bellaconferência, que elle modestamente chamou uma palesti a, sob uma

prolongada salva de palmas epedio licença em seguida para aclamar acommissãó organisadora da Liga de Ensino.
Essa commissãó, que além de outras attribuições ficou encarregadade elaborar os estatutos, foi apóz alguma discussão, constituída dos srsDr. Macedo, conego Braga, Júlio Theodorico, dr. Sebastião Paraná drAzambuja, Romário Martins e Dario Vellozo. '
A acta da fundação foi assignada pelas seguintes pessoas: dr.Pedreira de Cerquein, dr. Sebastião Param., Elvira Faria Paraná, João

ferreira da Luz, Vinssimo A. de Souza, Maurice Francfort, conegoJoão• evangelista Braga, dr Manoel de Oliveira Franco, dr. ReinaldoMachado Julio Theodorico Guimarães, Francisco Negrão, Lindolpho
rÍ m f ^M^ÍH1 •' Lourenço dè" Souza, Alberto Barddal, JoãoR. de Macedo Filho, Ha vio de Azevedo Macedo, Augutso Faria da Ro-cha Lysimacho Costa, btefano Burzerisky,Arthur Ferreira de Loyola,dr. Prancisco de Azevedo Macedo, Euclides Bandeira, Ismael MartinsManoel de Abreu, Miranda Rosa Junior, José Sicsu, Florido Cordeiro,dr. Emiliano Perneta, Zeno Silva, Aldo Silva, Dario Vellozo» (1).

(1) Ha engano. O Director desta revista não esteve presente á brilhante reunião. N. R.
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Conferência» Pedagógicas

Mais duas conlerencias Pedagógicas realisou, a pedido do nosso Grêmio, na Es-
cola Oliveira Bello, nas tardes de 5 e 19 do vigente, o nosso illustre redactor-cnefe
Dario Vellozo. u«^« *

Como nas anteriores, foi extraordinária a concurrencia de professores públicos e

particulares, altos funecionarios estadoaes e íederaes, homens de letras e alumnos da
Escola Normal e Gymnasio que ouviram com prazer a palavra fácil e vibrante do

illustrado Orador. .
Na primeira Dario Vellozo tratou coma competência e critério que todos

.lhe reconhecem, do Professor e da Escola ; na segunda, dos differentes methodos de
ensino e modo de os empregar. ,

O selecto auditório ao terminar cada uma dessas conferências manitestou-se

plenamente satisfeito, cobrindo de prolongada salva de palmas as ultimas palavras do
extraordinário propagandista da Pedagogia Moderna e erudito homem de letras.

Desvanecidos por tão justo motivo, destas columnas o Grêmio envia saúda-

ções e agradecimentos a esse notável educador que reaes serviços esta prestando ao nos-
so Grêmio em particular e á causa do ensino em geral.

»

Sinlaxilogia

Por um engano meu, saio repetido, embora aumentada.a parte jà publicada no

n» 10-11 desta Revista, quando agora se devia tratar das sentenças o que ficara para
o próximo numero. — Conego Braga.

Nossos collaboradorcs

O nosso conspicuo redaetor chefe, sr. Dario Vellozo, convidou para collaborarem
nesta revista os seos dignos collegas Drs. Sebastião Paraná, Emiliano Pernetta, Remai-
do Machado, Lysimacho Costa e Álvaro Jorge, Lentes do Gymnasio e da Escola Mor-
mal r*

A nossa revista que já possue a valiosa collaboração do Dr F.Macedo e Co-
nego Braga, contará pois com a excellente collaboração de mais esses illustres
lentes. #

Pedagogia
Deve apparecer brevemente á luz da publicidade uma obra pedagógica, lavrada

pelo nosso conspicuo consocio honorário e redaetor chefe desta revista, Sr. Dano Vellozo.
Pelas columnas desta revista já o nosso preclaro collaborador Dr. Azevedo Ma-

cedo publicou algumas apreciações referentes a essa importante obra com a elaboração
da qual vae o illustre pedagogista prestar mais um relevantissimo serviço a nossa ins-
trucção publica. „:>— ,. ,. . . .

Todos os professores do Paraná devem adquirir o referido livro, dirigindo-se

para esse fim a qualquer membro da Directoria do Grêmio.
Cumpre aos educadores esforçarem-se por cumprir do melhor modo possível os

deveres que concernem ao seo cargo, exercendo o magistério com intelligencia e de-
dicação ; e pois se lhes depara agora um ensejo de se aperfeiçoarem na exalçavel pro-
fissão de mestres, ampliando os seos conhecimentos da sciencia da educação.

Recommendamos-lhes pois, a obra do Sr. Dario Vellozo, prestes a surgir ao

lume da publicidade.
A Escola

Por determinação do preclaro director da A Escola, foi o numero anterior da
mesma distribuído aos alumnos dos diversos annos do curso normal,e sel-o-ão também
os números subsequentes. m% , ...

Os referidos normalistas teem apreciado muitíssimo a nossa revista.
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o.» Josephina Rocha-Escola Carvalho. j
2.» Elvira Faria Paraná—Rua Cabral. .

. 3.» Olivina Caron—Grupo Xavier da Silva. :
4.* Carolina Moreira » » \
5.° Maria Ritta de Oliveira—Batei.
6.n Antonia Reginato—Rua Barão do Serro Azul. ,
7.* Maria do Carmo Gomes—Escola Tiradentes.
8.« Maria Rosa Bittencourt--Rua da Liberdade.

r q." Julia Seiler—Alto de S. Francisco. - :
io? Izabel Guimarães Schmidt—Rua Saldanha Marinho.
u.a Maria Correia de Miranda—Jardim da Infância.

Escolas suburbanas: "
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Maria Angela Franco—Juvevê.
Etelvina Taborda—Cajurú.
Julia Martins Gomes - Uberaba.
Julia Alyce Loyoia—Santa Quiteria.
Maria da Luz Miro—ColoniaDantas.
Vicentina Pinheiro— S. Nicoláo.
Helena Xavier—Taquatuva. " "'j
Alice Cornelia Daniel—Batei.
Maria da Luz Mello—Colônia Morgenau.
Guilhermina Lisboa Gomes—Alto do Schaffer.
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Estabelecimentos de ensino particular

Escola Americana—Rua Commendador Araújo. ;v
Nocturna Republicana—Rua Marechal Deodoro.

- » Municipal—Travessa do RiachueloL
de Artes e Industrias-^Praça Tiradentes. , ;
José Carvalho—Praça Zacarias. 
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Dante Alighiere—Praça Santos Andrade;
Alleinã—Praça 19 de Dezembro.

^ • Particular—Rua 13 de Maio.
Conceição—-Rua do Rosário.

-S. José—-Rua Aqnidahan. ;
Bom Jesus—Praça da Republica. t( -
Parochiál Polaca—-Rua 13 de l^^i^I^

Collegio S^ánta Julia-—Rua ConselheiraíBarradas.
Téúto Brazileiro—Rüà do Rozariõ, ¥¦
Santòâ Dumont—Avenida Luiz Xavi
Baranaensè—Rua Aquídabamv

s Vianna—Rua Loureiro. $^5^.3^
Cleto—Rua Aqilidaban; ' ti 7 7
Santos Anjos-^-ílua Ife de Novembro.

rSoledadé— Rua .i^ItMiiFB^S W
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SECÇÃO PERMANENTE

IiistrueeAo Publica do Paraná ,
Secretario do Interior : Dr. Bento Lamenha Lins.
Director Geral: Dr, Arthur Pedreira de Cerqueira.
Inspector da Capital: Dr. Sebastião Paraná.^Secretario: losc Conrado de Souza. S«•
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IHi'c<>toi»in do <-mnio dos Professores

Presidente.: Júlio Theodorico Guimarães.
•i.0 Secretario: Veríssimo de Souza.
2.° Secretario : Lourenço de Souza.
Thesoureiro : ¦ Brazilio Costa.
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«A hseohi»
O Noticiário—:& cargo do Professor Lourenço de Souza."f O Expediente official—íl cargo do Prcf. Francisco Guimarães.

/•;> A Expedição e Secretaria — a cargo do Professor Veríssimo
de Souza. \. •" .
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A Escola deixará de publicar artigos que não tragam a assi-
çnatura do auetor.

:Jb: ,£*.-*% \ zé

Aos Srs. Cõllaboradores pedimos enviar os trabalhos, até 15 de
cada mez, á Redacçao :—Rua Silva Jardim, 108. : \.>fcf.
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. O thesoureiro do Grêmio acha-se á disposição dos srs. sócios para¦%o recebimento de suas mensalidades, nesta Capital, á rua Miscricor-
dia n.° 5. "S
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0$ membros da Directoria offerecem seos serviços aos srs. so-
cios para o fim de receberem seos vencimentos. <; l
- Jp)s;srs. çoeios que quizerem utilizar-se desses serviços.queiram

enviar-nos procurações devidamente legalizadas, bem como instru-
cções referentes á remessa do dinheiro.
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Escolas publicas do distincto da Capital, professores <ju4
uf i a« regera elogares onde íiinccionain .--.d^.:'/»'''!'\^}e~'r^:y Cadeiras para a sexo masculino:

^j.a Brazilio Ovidio d^ Costa—Rua Garibaldi. f^t] A% u { ¦
g|| Veríssimo de Souza^-Travessa do Riachuelo. a? j

3.a Lourenço de Souza^-Ruá Marechal Deodoro. ||
%a Júlio Theódoricc» Guimarães^-Escola Oliveira BellciV

||| LindolphoP^da Rocha £ombo—Grupo Xayier da Silva,
-á-: ÊMêSSA - ^admaspam o sexofem^ino: |p r
:^ julia Wanderley Petrich---Èscok
pH' Maria da Lü^ AscensãoSíRua Marechal Deõdoríi.

3a Esther Bereira.4-R.ua Visconde de Guarapuava}^
-4.a Itácelína Teixeira —A.^enida Luiz Xavier. >

f. $* Alex ah dr in a Pereira -— B-ü^ A m èr icá. ^; fi. 11: f . I
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