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() professor “'axweiler exige, pois, IlOlsf annos d'estudos preparatorioa'

universitarios, communs a [cdr/s os alumnos, seja qual for a sua [Mura fa-

culdade. Depois d'esacs dois annos é que se faz a (1¡f7i*›w¡ri(¡c›7o, isto é, é que

cada um segue o curer mari/tl, direito, medicina, engenharia. etc., segundo

as suas inclinações cspontancas ou gostos pessoaes, os conselhos dos mes-

tres ou as obrigações que resultarem de condições de familia ou de inte-

rcsse.

N'esscs casos de especialisaçõee, só muda o objecto da educação; os

methodos ficam. Por exemplo, a medicina reclama uma organisnção accuta-

modada ao# trabalhos clínicos. Terá essa organisaçño. Os estudos litterarios

c historicos reclamam visita e permancncia no extrangeiro. \'isitar-se-ha

demoradamcnte o extrangciro. Os engenheiros civis, os imlustriaes, os com-

merciantes precisam de intercalar nos cursos theoricos curso» praticos. Im-

pôr-:ee-lhes-bño as obrigações praticas. E assim por deante. Mas os pontos

de contacto subsistem c tão numeroso:: quanto pessivel.

O methaphysico encontrar-sedia com o cxperimentalista no estudo da

historia e da philosophiu das sciencias; o jurista com o hietoriador no es-

tudo da evolução das instituições. Reuniões periodicas irão por cm contacto

estudantes e professor -s, incessantemente unidos c misturados uns com os

outros.

.Não haverá exames de pas=agcm d'anno, nem nos cursos preparatorios

universitarios, nem nos cursos complementares d'cspmialisações. Os exames

serão substituídos por frequentes interrogatorios, permanentes discussões. tra-

balhos individuaes de laboratorio e gabinete. Quem escapar a estas provas,

a estes r-riros successivos, na phrase de. Waxweiler, sabe da Universidade,

não com um diploma conferido com toda uma hicrarehia dc distinccões,

mas com um verdadeiro boletim de apreciação das aptidões e das capaci-

dades.

El. xi, 1,0): ¡cbr/ppt' d em ”rh/m .encanta/Ie, me .wow/[m 'lr' l'l'níl'rrxí/(i

¡mr/ant non un dip/dmr "ou/71v" m'cr- tou/:7 ?mr ÍIÍr'I'IlI't'ÍlÍl (lc t'lt'.-tí¡1r=ft'o›z.w, mais

me crirz'lablc Imllctin (Tap/»vicial[ou (Im aplíhulrs rt dns @cpf/vitae.

\anweiler não quer limitada a isso a reforma universitaria. Quer tam-

bem, por um lado attrahir aos institutos universitarios todos os homens il-

lustres do pair. nos diverseo» dominio.~' da scicncia. Por outro lado, levar a

Universidade a participar activamente da vida nação. O patrimonio scienti-

fico, diz elle, está. em grande parte, nas niños d'homens extranhos ;i l'ni-

versidade. Ora a Universidade precisa de chamar a si esses homens, fran-

queando-lhcs os seus laboratorios c as suas bibliothecas, c não, propriamente,

para cllcs cnsinarem. que para isso já a Universidade tem os seus profes~

soros, mas para a Universidade se animar do .seu espirito Scientifico c in-

vestigador.

Quanto a levar a Universidade a participar da vida social da nação,

\Vaxweilor fundamenta o .seu «legejo n'cátas palavras do professor atuerieano

Brown:

--N,uma verdadeira democracia o valor medo-se pelo caracter. A demo-

cracia tem abatido a realeza e a aristocracia de. nascimento; travou batalha

francamente com a aristocracia do dinheiro, e já se pode orgulhar dos trium-

phos que tem obtido sobre ella. Actualmente, outra aristocracia se eleva,

tendo as suas fortalezas nas llnivereidades: ó a aristocracia do saber. Ora,

não õ a simples posse do saber que corresponde ao ideal democratico do

valor pessoal, porque a experiencia demonstra-nos que ba homens instruídos

sem senso commum e que ha homens sem instrucção ou com pouca instru-

cção com uma solida razão. E', pois, necessario que a democracia, approxi-

mando-so d'essa aristocracia do sabor, sc ponha em contacto, não com o

proprio saber, mas com aquella minoria que I'm/alle¡rf/mente .víthf, ou que

tem o privilegio do ('.Tft/'la .mlmr. A verdade é um thesouro do genero hu-

mano: não é um artigo de monopolio. >

Waxweiler commenta n'estes termos as palavras do professor ameri-

rieano, e com elias terminou a sua conferencia:

Him n'est plus rraí, .llesdames et .llessicm's. _You seulemmt lr¡ nation,

maix l'Un-¡rersité mlk-même. a tout d yagncr d ourrn' largmneut .ves portes'.

maias pour y Misael' cut-rei' Ics ¡flzulímzls que pour en laisser aorta' Ie sumir.
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La uma-sc doi( «Nrnlít'ü l'ltc'gz'monic de lu. rc'rilc .s'rifH/¡fíl/HI': rlln m' ¡mt!

lu wont/n'muh'r. ICN, _r/tu'drmt con/ar¡ m'cc cem' qui rirr'nt pour ld .wie/(cr, elle

t(,t/H'le'/'I'il. de !a ¡Hed/nara »mui/"re, d [a room-fer.

L'l 'uírcrxihi Ii l'nremplc encore Inu' fm'x (1m- grandes lr'm'rer.-ílr'.s- mma-¡-

rui/MN, preparar/1 dm* ¡u'u/hs'sctt'rs sperirmtr tlrslt'ncs I'll/J' (www tl'nrtr'nsíuu, I'm'

II( ¡Ming/Wir' de lÍILÍt/enm'ou I'm't'crxilrz-I'I'e ml .vp/cinta ¡fl/c I-omrícra Ir ¡ut/;lie d.

.vt-s' /iifmz Ii Nox' .volclzltil/s: mas' "mí/res parlm'oul dans [rs coa/uin'lurra diff¡-

r'Í/r's que [c ¡mt/s trarerxm'rt: !um de s'isoler ¡Írms !cum #Itu/'rox a (Irma !mm

¡il/I'i/'I'llnit't7x. ¡lx [murcrout Imr joio ¡virou/bruta# Ii prrmlrc lmu'pm'l dm _r/mu-

!Im ¡Ir-til'ihis I'OÍÍPW/Ílflíh'. I/.s' sc ¡Iene/¡Nau! .var Imm- retu' qm' .wrmll HIUÍNN

qu'mu'. Itu/ant pour les ¡nx-Intima que pour (ns mam/m', ¡ntr leur yextr. d'une

íynurrmm inmniritrfr'.

Ext-N', (rop, .línwlrzmrs ct _l[nssieurs, ¡I'M/_vir mw ¡FIN/[IMS ¡nxtanls d cc

¡tl-img# rt (I'd/'uh' [IP/INI" que l'l.:'nit.'c›'x¡/ri ¡mltrrrti! ¡lomm' tm jour d h( rir/lisa-

íiun In garrch Id phm .wir de sua' jn'ogrr'x?

Amd ha c não ha coisas aproveitaveis a Portugal. Como muitas vezes

temos dicto, e agora mesmo. com os actos do governo da Republica, se está

verifi'atnlo, em Portugal ha a mania insignificante de copiar tudo do ex-

tmngciro, sem attender :i different-:1 das circumr-'tanciaa do meio, isto é dos

costumes, da educação e, da raça. São os taes homens que teem saber mas

que não tem senso commum, como diz o professm' americano, Que nem

saber teem, em regra. Sim, estes nossos nem o saber de livraria, o balofo .~a-

ber de livraria, muito mais prejudicial do que util em cabeça< (mau, pos-

suem. Não sabem nada. Não passam do leve e falso verniz do saber. Mas

ou o possuam ou não o possuam, não o .sabem appli~ar. Falta-lhes entao a

noção exacta do meio e das circumstancias, a #ciencia tl'applicm-ão, que t'-

tambem uma sciencía, das mais exactas e, por isso mesmo, das, mais intelli-

gentes.

Na conferencia de. \Vaxweiler hn e não ha, outra vez dizemos, coisas

aproveitaveis para Portugal. Mas: o que vê, e isso hasta para constituir uma

grande licção, é que os rir/'Nox livres de lá são muito mais apertados que os

run-ns mmarim/doa de czi.

Fez-se uma campanha em Portugal a favor dos f'IU'W/.s' [it-rm, apontan-

do-se como exemplo o extrangeiro. Ora o que e o #um (irrr no extrati-

gciro? E” isso que ahi fica relatado.

Começa logo por não se matricular ninguem nn Univvrsidadc sem um

exame d'entrada. E' o nasso antigo exame de marlureza. que e'a uma coisa

séria. Porque, diga-so em abono da verdade, nos já tivemos, n'isto d'ins-

tracção, coisas. .ef-rias em Portugal. Tivemos o exame por cotnnii-'.~oes, que

era lr'riltln do din/m. Magnífico antídoto contra a empenhot-n e, contra a mes-

qninharia local. E tivemos o exame de mudarem, que não era melhor. No

tempo em que tinhamos mais senao, embora se t'alassc menos em liberdade.

Eu ainda sou do tempo das commissões. Hoje, o rapazinho, :ue :'- filho

do persa/¡r! gruta, não precisa de estudar. Tambem. coitado, se ombirram

com elle ou com o pac. ou tem de se agarrar ao Verbo. c :asim mesmo

passa pela rasa, ou fica, fatalmente, para traz.

No tempo da.~ commissões era outra justiça o outra indepcmh-m-ia. N63

nuno: sabíamos quem nos havia do examinar. E sc era o Dantas, do

Porto? E .se era o lípiphanio ou o padre Amado, do Li›l›oa? l'J sc era. o

José Falcão, de Coimbra? l". se era, lá para os de. Braga ou dioutra parte.

o Elias Fernandes Pereira, aqui d'Aveiro, que tua/!mm rm «lr raw/un"? E

quantos, e quantos como asma? Os mais condcscendcntm eram perigosos.

Porque sempre eram pessoas deseonhecidm, dc fora da terra, que. vinham,

sem pm'ti prix, a frio, julgar-nos. Não havia remedio senao estudar!

A perCentagem das: reprovacões era enorme. Iniu.~tas? Qual historia!

Justissimas. Era uma selecção necessaria e utilissinm.

O exame de madurcza era um exame de conjuncto, de rccapitulagfio,

feito ao concluir do< ¡'ireparatorios, como prova final de admissão nas esco-

las superiores.

Sabia-se. Nós já tivemos, tambem, coisas sérias em Portugal!

Ora no extrangeiro, pelo menos em alguns paizes, ainda existo ocxamc

dc madurcza. E feito por faculdades. Que (- mais pratico c mais apertado.

O rapaz vao para medicina? E' a faculdade de medicina que lho faz o

exame e aperta-o, naturalmente. nas materias mais precisas para o bom

exito na especialidade medica. Vae para mathematica? \'ae pam direito?

A faculdade do mathematica, a faculdade de direito, que não quer tram-

bolhos, se eticarregar:í de o experimentar nos assumptos capitaes ú boa com-

prehensão dos estudei de mathematica ou dos estudos de direito. Sabe? En-

tra. Não sabe? Rua.

\Vaxweiler já se não contenta com o simples exame de madureza. Quer,

como vimos, que se difficulte, por todas as [brutos, o accesso :í Universi-

dade. (hm sc deram barreiras. 0 simples exame de mudarem, para elle, (e

pouco. Quer 1:7 días de pcrnmneueia na Universidade. Com experiencias de

laboratorio, discussões publicas, redacçõ'cs litterarias, deducções de calculos

mathematicos, etc. Um exame de madureza completo. Demon-ado e apertado.

Quer dois annos de preparatorios universitarios, não para medicina,
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exclusivamente, como Cllil't' nós. Mais para [ud/rx as faculdades. Dois nnnns

em que juristas o littcratos esturlem sciencias e engenheiros o medicos cs-

tudcm humanidades. Estudam todos~ u "trama coisa. Simultancamente scien-

cias e lmmanidades.

Depois são provas continuas. Contínuos! Provas tlieoricas e praticas.

Não fazem exame no fim do anno? Para qué, se a frequencia c um

cxamc pegado? Não lhes tomam ponto ao comecar da aula? Para quê, se

os 1)¡'0f0850l'('.~ teem mil meios dc averiguar se o nlumno (- ou não appli-

cndu? Não .são chamados :is liccõcs? Para que. se a lie-ão comeca no pr¡-

meiro dia do nuno lectivo c 11:70 tai-nn a parar? Sc (- ininterruptn? Method¡-

sada? S;.'stt'eiiuit.icntncnte continuada?

Ah, mas isto é longo.

('ontinuaremos.

Não sem primeiro (lizcrmos isto: a Republica ccmcedeu Os cursos lírrrs.

Essa grnmlc conquista . .. du ”hard/¡dc! Porque eu distingo entre liberdade

o !fluir/[mim Em Portugal não lm nem sc pode [ílmrdmlr, O que hn, carla vez

mais, o n que .se pede, cada vez mais, [Mart/ndo!

A iii-publica concedeu c» cursos livres. Mns o exame, no fim (lo nuno.

não é feito sobre mutrrirr myrr. li' feito por ¡mu/n. como no tempo... de

Carlos Magno. He (- que Rolando e. Oliveiras foram doutores, o que do todo

em todo ignora.

Alliniravel paiz . .. da ¡Mortal/r .'

Homem Christo.
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0 dia seguinte amanheceu claro e limpo de nuvens. No firmamento, de

transparencia crystattina, descobriram-so constellaçües soberbas e do cume

das montanhas as neves alvissimas projectavam na planicic os raios quentes

e beltos do sol do italia.

Nos labios das folhas brincavam sorrisos de primavera. Nas gottas de agua,

que adornavam os troncos, havia a felicidade innoconto das almas infantis e

em toda a natureza a calma santa que se succede ás grandes tempestades.

Mimi Aguglia nascem na vcspera n'um camarim do Theatro Sant'Anna de

Palermo, emquanto ingium Os elementos furiosos. E agora, que dormia o prí-

meiro somno no berço rendilhado, cobria-so a terra de sorrisos e flores, o céu

lançava sobre os homens bençãos de perdão, o mar entoava psalmOs harmo-

niosos e canticos de amor.

Essa contradição que sc observa nas coisas da Sicília e que então se mani-

festOu d'uma forma tão flagrante é a mesmo que existe na alma da Sicilianu

o annos depois se devia mostrar aos homens para lhes dizer que no desequilí-

brio podc residir o genio e que na correcção impeccavel não ha jamais gran-

deza que domine.

Seus paes. não advinhaudo na creança que desabrochava as tendencias que

mais tarde deviam fazer della a actriz celebre, destinavam-na á missão de

professora e desde u infancia foram dirigindo a sua educação u'esse sentido.

Mas o destino-sc o destino não t'ôru uma palavra vã com que procura-

mos explicar coincidencias uaturaes e tendencias ingénitas »encaminham ir-

rcsistivclniente a pequena siciliana para o theatro. E assim a vemos aos cinco

annos representando em Roma no lado da grande tragica Giaccinta Pezann,

sete nnnos depois installada com toda a sua familia no theatro Machiavel de

Catania, onde o publico se deliciava com as palavras da garota.

simultaneamente, a joven Mimi contava a Capera e O' Sole mio e inter-

pretava a Desdemona. essa sublime creaçño do colosso inglez, com o mesmo

calor, com o mesmo enthusiasmo, insul'luudo :i cançoneta e :i tragedia o mesmo

sopro viviiicador que transforma em carne viva o que o auctor escreve muitas

vezes sobre caras putrefacta.

Mas a pouca idade não lhe permittia ainda interpretar, como uma alma

já formada, as grandes dores dos homens e foi fazendo carreira como canço-

netistn. a todos captivando com o brilho seductor dos seus olhoa c a gí'aça ju-

venil da sua palavra. E, cantando em Napoles, em Genova, em Palermo, em

Roma, Milão, Veneza. Bolonha etc., de conquista em conquista, de triumplio

em triumpho, bem depressa se formou em italia uma aurcola que coroava a

sua pequenina cabeça e cnchia de satistaçao e de esperanças a sua alma se-

denta de gloria.

Entretanto não eia ainda o genero ligeiro que a satisfazia, e no seu intimo,

tomava todos os dias proporções maiores a ancia insoffrida de sentir o inter-

pretar as emoções humanas. que ora nos levam a cumes de felicidade momen-

tanea, ora nos arrastam, com a velocidade do relampago, a precipicios negros

de tragedia.

A esse tempo organisavn-se a primeira companhia dramatica Sicilianu,

tendo por director Nino Martoglio. por primeio actor Grasso, Bragaglia como

primeira figura de mulher c Ferrari como administrador. Bragaglia, alguns me-

zes depois de organisnda a companhia, casava com um italiano e rompin

o contracto feito, deixando Nino Martoglio gravemente ombaraçado. Mimi

Aguglia cantava em [toma, com grande successo, no Salon Margherita. E Fer-

raú, que conhecia as suas aspirações e confiava no seu talento, resolveu con-

vidar a joven cançouetista a prehencher o logar vago.

Ao iecebcr. n'um telegramma da quinhentas e tantas palavras, a proposta

sonhada em noites de insomnia, quando. tendo ainda nos ouvidos o ruido es-

tonteante dos upplausos, procurava em vão conciliar-se com uma arte que a

não satisfazia, um clarão de alegria illuminou-lhe a fronte talentosa e a visão

do sonho realisado fez vibrar todos os seus nervos n'um estremecimento si-

multaneo do felicidade. Era a porta d'um futuro risonho que se abria. o mo-

mento de affrmar uma força nova que lhe palpitava em todo o ser e que

ella anciava espalhar por toda a terra em scintíilações de belleza, em fulgurn-

ções prenhes de harmonia.

Desejo eterno de subir mais alto, ancia insoffrida de che ar mais longe,

paixão do Mysterioso, febre do Desconhecido, com que cruel ado attribulaes

os dias e perturbaes o somno do artista!

  

0 vasto theatro está repleto. Annunciada a estréa de Mimi Aguglia na

Malta:: cidade inteira accorrera a vêr a cançonetista jovial de ha pouco inter-

pretar o person em tragico de lana. Perto de tres mil pessoas se amachucam

no salão esperan o a subida do panno e em todos os rostos a curiosidade mais

viva se descobre. E' difficil fazer previsões. No entanto discute-se acalorada-

mente e os scepticos predominam. Ha quem censura e se prepare para castigar

cruelmento a audacia de Mimi Aguglía-a audacia inaudita de pretender su-

bstituir a Bragaglia. Como poderá uma cançonetista, embora talentosa, interpre-

tar um personagem tão complicado e tão intensamente dramatico como a he-

  
roina de Casuana e como poderá emocionar depois da interpretação magis-

tral d'uma actriz consagrada?

Os mais exaltados trocam phrases violentas e já- se trocam insultos. Os

animos forvem e quando se manifestam os maiores signaes de impaciencia. o

som de uma campainha anuuncia que o pmno vae subir. Faz-se um silencio

profundo que é, ao mesmo tempo, uma ameaça, e, tremula, a joven debutante

dá os ultimos retoques na caracterisação.

Mimi Aguglia hesita. Approxima-se o 'momento anceado e pela primeira

vez ella perde a confiança em si propria.. Qual de nós não tremeu já de pa-

vor ante o monstro de mil cabeçm hiantes que nos aguarda“? Ao seu cama-

rim chegam as vozes dos actores que estão em acena. Ella tem a impressão

do réu que vae ouvir a sentença qua decidirá da sua vida ou da sua morte.

Mas é preciso ter coragem; recuar é morrer.

Terminou o primeiro acto. As palmas irrompem vibrantes de todos os la-

dos e Grasso é acclamado com delírio. Repetem-se as chamadas especiaes ao

grande actor mas não ha um applauso nem um olhar para a pobre lana que

volta semi-morta ao seu camarim. E' o principio da derrota. Um mundo de

illusõas que se desfaz, um futuro que desapparece, um edificio de esperan-

ças que se desmorona. D. Ignacio censura-lhe com violencia o passo auda-

cíoso e nccusa-a de má filha por não ter querido ouvir os seus conselhos do

velho experimentado. Só Ferran sorri coufiante e procura reanimá-la com pa-

lavras carinhosas, assegurando-lhe que o exito é certo no 2.0 acto porque só

ahi ella poderá affirmar o seu valor. Entre Ferraú e D. Ignacio trava-se uma

calorosa disputa a que põe termo um soluço angustiado de Mimi. E' um

momento terrivel este quarto de. hora, que parece um seculo. Mas desanimar

e perder tudo. E' preciso que a salve a consciencia do seu valor.

Na plateia a discussão é agora mais intensa e os descrentes procuram

justificar as suas previsões com o trabalho insignificante deMimi Aguglia no

1.0 acto.

_Bem dizia eu! Quanto mais :tio vale a Bragaglia! Esta cançonetista

nunca poderá ser uma boa actriz. Foi um ludibrio.

tim arrepio percorre o theatro inteiro e as lagrimas brotam dos olhos

enternecidos das mulheres. Aquella grande massa accumulada contem a custo

a respiração offegante. Ha um frémito de dor em todos os corações, dor que

se faz de minuto a minuto mais intensa. Docemente, lana compõe um ramo

de flores para offerecer á virgem sobre um altar improvisado. 0 seu rosto re-

vela um soffrimento infinito e :is perguntas repetidas que lhe dirige o velho

pue responde sempre a mesma voz angustiada, que exprime a agonia dolorosa

d'um coração vertendo lagrimas e sangue:

-Sim. meu pae.

A platéa inteira tremc. Sob as abas longas dos chapeus as lagrimas atro-

pellam-so nos rostos fcmeninos e a luz do gaz empallidcce, pondo reflexos de

bronze nas physionomias convulsionndus dos espectadores que se debruçam

para o palco e seguram nervosumente os braços dos faulenz'ls afim de se con-

servarem nos seus lugares. A tortura d'aquella alma que se debate n'uma lu-

cta homerica entre o sangue e o espirito, entre os impulsos naturaes de um

organismo sensual dominado pela paixão e os preconceitos secularmente ac-

cumulados: o duello sangrento que dilacera as carnes e rouba a côr, e arranca

lentamente a vida áquelte rosto ainda ha pouco tão formosa, transformando-o

d'um cravo rubro, onde brincavam canções de amôr, n'uma mascara tragíca de

angustia, communica-se :i multidão dos assistentes e rouba-lhes uma a uma as

fibras tenues da sensibilidade. Ninguem se lembra que está defronte d'um

palco mas julga-se assistir a um terrível drama real, em que os personagens

não são actores o as paredes não são de papelão.

E' que Mimi Aguglia esquecerei-se tambem de que representava e encantam

em si propria o soffrimento de lana, sentindo e soffrendo com o personagem

até ao ponto de olvidar em absoluto a sua individualidade. Era ella mesma

que, loucamente apaixonada por Cola, tentava em vàu dominar um delírio de

desejos amordaçados que explodiam. o sentia a nevrose da loucura apossar-se

do seu organismo e desorganisar-lhe todas as funcções. Era o seu proprio cére-

bro que delirava, a sua alma que so estorcía em convulsões desesperadas, Os

seus musculos e os seus ossos que se enclavinhavam n'uma dansa infernal do

tragica agonia. '

Todos os rostos estão transtoraados e das boccas contrnhidas n'um espasmo

nervoso sabem exclamações de desespero. Quer-se fugir, quer-se gritar e pedir

soccorro. Não ha lagrimas de piedade mas uma suffocação mortal que não

deixa respirar livremente. Que irá succeder?

lana olha com a fixidez de um cadaver o cunhado que tenta acalma-la o

possui-la. No fundo da sua garganta ullula um grito barbaro. Os labios roxos

cobrom-se-lho de espuma e as niños enclavinhndas assemelham-se as garras do

uma féra promptn a lançar-se sobre o inimigo. No latejar das narinas desco-

brem-se lampejos criminosos e toda ella vibra n'utna allucinação assassina.

E n'um momento. como se toda aquelta carne. prenho de desejos longa-

mente suffocados, fosse atirar sobre o homem amado um salto tlgrino. a hyste-

rica lança-se nos braços de Cola, que a estreita perturbado, e as duas boccas

confundem-se n'um beijo furioso, que é. ao mesmo tempo, um beijo de amore

um beijo de morte. Ferozmente, os seus labios unem-se e procuram penetrar-se.

morder-se, ferir-se até se dilacerarcm. _sorvendo n'aquolte contacto de um mi-

nuto uma vida inteira, afogando n'um diluvio de sangue annos passados de

vergonhosa renuncia. Mas. de subito, n'um movimento brusco que é um es-

forço herculeo. lana solta-se dos braços do amante o heroíca, divinizada pela

dor, investe rugindo contra si propria, arrancando os cabellos, rasgando os ves-

tidos n'um delirio suicida de crispações desencontradas.

Os seus olhos adquirem, do repente, o envidrado dos moribundos, a bocca

estorce-se n'um espasmo de loucura e todo o seu corpo se debate n'um horri-

vel ataque de hysteria epileptica.

0 publico, offegante, não pode dominar-se já. 0 silencio da sala é rompido

simultaneamente por mil vozes estridentes que atrõam os ares como um clamor.

Levanta-se o theatro inteiro, precipita-se para o palco e todos os peitos gritam

ao mesmo tempo, como um estandarta de victoria desfraldado aos ventos, o

nome da tragica que so tortura ainda nas convulsões da terrivel nevrose.

Homem Ohrlsto. Filho.

  

N'este Jornal analysam-se e publicam-so estudos críticos sobre

todos os livros dos quaos nos forem envlados dote exemplares. Não

se fazem referencias às obras de que nos sela remettldo um só exem-

plar.
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O sr. Ramalho Fontes entra depois na quarta parte do seu livro:

0 alcoolismo e a heredifaríedade. Muito interessante, como vamos ver.

Se é com entbuuinsmo que vamos versar este ponto. ao mas no tempo assistemos uma pro-

funda magna, por reconheceram: que o alcoolismo, não se limitando exclusivamente ao be.

bedor. fere. e multas vezes mortalmente. a descendencin, sogundo n ie¡ inflexivei da hereditarie~

dade. Se todos conhecessem os seus effeitos horrorosos. com certeza haveria n registar uma

maior sobriedade nas bebidas e um menor numero de casos. em que o alcoolismo muniiestusse

os seus terrificsntes effeltos.

Ainda é bem presente nqnellu exprosilo de Diogenos. que. dirigindo-se n uma crennça idiota,

se exprime por este modo:

'- Meu filho. teu pao estava ben¡ ein-io. quando lun mãe te concebeu. .

E' absolutamente incontestnvel n influencia hereditnrin do alcoolismo. que se manifesta ns

descendencin sob qusiro nspectos: 1.0 por uma impulaáo innats a usar das bebidns alcoolicns;

2.0 por perturbações nervosas de caracter dynamico; 3.0 por lesões matei-ines nos centros nervo-

sos; 4.0 pein debilldsde congenita dos productos de concepção. causa frequente de morti-natali-

dude e que os torna quam iuermes. perante as multiplas doenças u que estao sujeitos e nomea-

damente á tuberculose, a que já nos referimos.

Felizmente, os casamentos dos nicooiicos são ns mais das vezes infecnndon. quer porque o

veneno utrophie n funcçño genital do homem ou da mulher. quer porque actue sobre o teto entes

do termo do gravidez, originando os abortos. '

Os alcoolicos chronicos, que tantas vezes temos pintado com os caracteres dn velhice precoce.

tornam-se, bem cedo, impotentes. Como explicar esta seuescencia precoce e esta impotcncin, n'um

periodo recente da vida ? E' facil para quem conhecer us noções physlologlca e toxina do alcool.

Quando estudamos estas duas acções, notáxnus. que u carncteristica da acção do alcool sobre

o apparelho digestivo. era perturbar os actos digestivos. conduzindo assim a uma violação da nu-

lriçtto intima dos tecidos, devida, em parte, no meu funccionnmento do ligado, mas. principalmente.

;l acção directa do alcool sobre os proprios tecidos.

Embora o aspecto do bebodor seje um tento agradavel ii vista - pelo facto dc poupar ns gor-

durns á combusllio. o que é averiguudo, pois com Munk e Strasmann sabemos que l c. c. d'aicooi

por kilo d'animnl faz baixar a desassimilução dos albumlnoides na proporção de 0 a 7 " ...-é

certo. que este embonpoinl ú mantido. quando a ração alimentar é normal ou augmentudn.

Este estudo "crescente. que tem duractlo variavel, segundo o individuo, que bebe, é vigoroso

ou fraco, e seguido d'uma outra phase. que no principio. mesmo com uma inst.i'ficiencia d'ali-

mentaçnu, npiesentn ainda o mesmo cmbonpoint que no primeiro estudo: mas, n'este caso. Jd ó

devido a uma degenorescenciu dos tecidos, a um estado de adiposo bem cnrncterisndo.

Esta degeneração do organismo dá uo [actas do individuo iypos diii'erentes.

Umas vezes o type deecorudn, ás vezes umarelindo ou antes ninnreltu-nvermelhado, chegando

até ao type sub-lcteríco: outras vezes. quando o individuo é de temperamento nervoso. observa-sc

uma animação excessiva no olhar, que em muitos casos apresenta analogia com a physicnomis

propria de certos estados meut'es.

A adiposo. que descrevemoa e que pelu nossa exposição facilmente se reconhece ser a sub-

cntanea. mio se limita exclusivamente ao tecido cciluinr sub-cutuneo; unter, tende a invadir tudo

o que coustitue o organismo. perl e intra-viscemlmente. devendo desde já notar-sc. que não se

trutu sómente d'um processo de infiltração, tnns sim d'um processo de degencresccncia gordurosa

dos orgãos du economia.

Atljnge os lrcs principucs orgños do organismoI depois do cerebro: o ligado, o coral:le c o

rim. Contuminados estes orgllus. iucil é de concluir quaes ns consequencias que resultam.

O figado é o orgão en nrrcgndo de segregur a bilís, cujo papel, hein conhecido de todõs

nós, é desempenhado ns digêstno e na emulsito das gorduras e que é completada pelo sueco

pancrentico uu intestino, á custa dossabões alcalinos. formados pela decomposição da bilis pelos

acidos gordos.

O fígado é oorgno encarregado de fabricar o giycogonco e a glycosc, :l t'uslu dos hydro-cur-

bonsdos. d'ums parte dos sibuminoides e das gorduras. o qual é empregndo para o entreteni-

mento de constante thermicn. comburindo-se.

0 figado é o orgão, que possue a funcção anti-toxica. na mais nlin escala. sobre os toxicos.

quer originados pelo proprio organismo, quer vindos do exterior, dcicmpcnhnndo estn funcçuo

ainda o gtycogeneo.

O flgado é oorgñu ds uropoicsc, que consiste na meinmorphose regressiva dns materias albu-

minoides, transformando-ns de toxinas em outras menos nocivas, á custa d'um fermento desco-

berto por Chassevsnt e Ricbst e que situ eliminadas sem descalabrus nos emunctorios. que pre-

sidem it sua expulsão.

Finalmente, o ligado é ainda o orgão dc regularisaçno do curso e da composição do sangue,

graças á sun enorme elasticidade e extensibilidnde, tornandonse apto a nrmuzcnnr na sun rede

vascular uma grande quantidade de liquido sanguíneo, e. graças tambem ás sua» iuncçõcs hemn-

tupoieticns e hemntolyticas.

0 coração ó o orgão encarregado dc levar n todas as partes do organismo. por intermedio

do sangue e ds lymphn, os elementos nutritivos pnrn manter. constante. o metabolismo cellular.

Por ultimo. o rim é o principal orgilo de eliminação dos productos toxicos do organismo ou

n'eile introduzidos.

Attingidos este¡ orgãos pelo nicool, pcrturbndss sil) as suas tunações. c estas perturbações

são tanto mais accentuadas. quanto maior é n quantidade d'aicool ingerido e quanto menor é n

resistencia organic:: do individuo que bebe.

De todos as perturbnçües nos diiferentes orgãos du economia resulta. pois, uma senescencia

antecipada. que tem por epilogn a cachexln slcooiics.

E' raro que um alcoollco nttinjn ums edsde avançada. 0 alcoolico succuinbe ou a uma alle'

rncno profunda em qualquer doa quatro orgãos mais sitingidos-cerebro. ligado; coração e rim,-

ou u uma doença aguda, que se implantou no seu organismo decadente.

Esta docrepitude precoce, que acabamos de descrever. influe em grande parte ns descenden~

cia; inss, outros factos se lhe nddicionum para cxnggcrnr mais a aceito destruidnra do alcool.

Vimos, quando estudamos as propriedades do alcool. quer physlcus. quer chimicns, que. das

physicss, uma se destacava.-a grande diftuuihilidnde que elle possua.

Graças. pole. a essa ditfueibilldade. passa ás ginndulas genitaes. alterando enormemente os

seus productos de secreção.

Lnnceresux, constatou uma strophia dos ovarios e desordens menstrunes correiativns. n'uma

mulher alcoolissdn.

Nictoux, observou eguulmente, n'uma mulher dada a excessos alcoolicos. uma estenose do

cordão umbilical d'um feto de quatro mezes e meio, sendo as arteriais do cordão atheromntosas.

A mulher. que tem o vicio da embriaguez, nbortn quest sempre. em consequencia dns he-

morragias (talvez provenientes da esclerose dos vasos). da finccide: ovnrica ou de ataques

aclamptlcos. As cresnças succumbem. tambem cedo. ii eclnmpsin ou a sccidenles tetanicos.

Gerhard Westfeld, observou na Suecia, que o numero dos nascimentos masculinos dlminue

parallelsmente ao segmento do consumo do alcool n'aquelle peiz-

A epilepsia, a hysterin, a panlysis infantil. se vertigens e os terrores noctumos da infancia,

as dogenerescenciu cerebrnes e a terrivel meningite tuberculose aguardam tambem o infeliz des-

cendente do nlcoolico. Se n pobre creança consegue escapar a estas eventuaildadea. que tio

amençndorns se the offercçem, ás vezes até mortas, é para cahir no idiotismo, na imbecllidade,

no rncbitlsmo e, mais tarde, na tuberculose,

Howe e Dahl, em Copenhngue. verificam que metade dos idiotas são filhos de alcoolicos.

Morel. em França. sffirma que as deformidades da intelligencin e do corpo teem como pac.

algumas vezes, o alcool.

Ruer constatou, que os mineiros de Westphslis nao conseguiam vingar os seus filhos, mor-

rendo-lhes de convulsões nervosas.

0 descendente do alcoolico tem umgosto innato para o alcool. Abstrchlndo de todo e qual-
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quer coniagio pelo exemplo. o filho do alcoolico é uma crestura perversa, indecisa, tendendo pura

o mui por uma especie de impulaão irresistível.

' Nas proprias creches. diz Goyard, conhecerse facilmente uma creancn. filha de paes alcoolicos.

O aspecto velho dns faces, a grande irritabilidade e a atrophis physics. o envesgnr dos olhos e as

convulsões levam-nos n reconhece-ln como filha d'un: alcoolico. Até as proprias enfermeiras as

distinguem pelos seus meneios característicos. ,

A deformação do crsneo e o escrofulismo são tambem, frequentemente. o triste npanugio dus

crcanças nascidas de pues nlcoollcos.

Mail-et e Combemnie mostraram. por experiencias nos animaes, n influencia degenerativa que

tem o alcoolismo sobre os descendentes.

li'um caso. um cao. envenenado chmnicsmente pelo alcool e copuiado com urnn code-lia sit,

procreou doze cães. que succumbimm todos em sessenta e sete dias. Uns nasceram mortos, outros

morreram de ataques de epilepsia, de enteritc vcrminosa. de tuberculose pulmonar e peritoneal.

Fazendodhes a nutopsín, acharam-se lesões. que eram, evidentemente. o resultado da degeneres-

cencin alcooiicn, augmento de espessura tire ossos do craneo. suturus precoces, adhereucias du

dure-motor com os ossos do craneo. differences de peso entre os hemispherios, degenerescencis

gordurosa do fígado, etc.

Os mesmos suctoree consistem umn outra experiencia, egunhnenie muito elucidntivn, dos

effeitos pernicínsos do alcool sobre a descendencin.

Uma cadeila. vigorosa c intelligenie. foi submetiids. durante ns tres ultimas semunns de ges-

tação. á intoxicação alcoolicn aguda pelo sbsintho. Deu a luz seis filhos. Tres. nasceram mortos:

dois, são bem desenvolvidos physicamente. mas mui pouco intelligenlcs; o sexto, mas cndellrl,

apresenta un¡ crescimento muito lento, defeitos intellectnses e umn anorexia muito notavel.

Esta cadelis. que mostrava, pelos caracteres. que precodem. signees incontestnveis de de-

gencrescencis do systems nervoso, copuln-se com um cão vigoroso e intelligente. dando como A

producto, tres caes. Um é affectado de muitos vícios de conformação (atrophin dos dedos. gueln

de lobo, etc); outro morre atrepsico, com persistencia do buraco dc Botel; e o terceiro é afte-

cludo de degenerescem-.la tuberculose dos gangtlos mesenterícos.

Mnrcó, cita um atccolico casado duas vezes. Da primeira mulher. teve dezeseis filhos. quinze

dos quites morrerem antes de um unno; du segunda. oito filhos. sete dos quites morrer-nm de

convulsões e um sobreviveu, senrio (lipsomano.

Norman Kerr, cita uma familia. cujo pae, ebrio lnveierndo. teve duns filhos epilepiicns e um::

terceira imbecil.

Howe. conta n caso de um alcooiico. pne de sete filhos. idiotas.

Lunier. nttrlbue, Com razao, no alcool a frequencia do itiiolismo e do cretinismo. em certas

regiões.

Dodge. constatou. em trcsenlas e setenta e nove observações, conto e oiicnin vezes pheno.

menos dc heredltnrledade ntcoolicn. e, Lnncereaux. cento e sessenta e quutro, em oitocentos e

treze cnsos.

Este ultimo observador (a cujos trabalhos Já nilndimose nos quncs novnmcnte teremos re-

ferencias quando ostudnrmos o alcoolismo nas suus relações com o crime) resume, (lo seguinte

modo, os accidentes hei-editados habiiunes que elle observou, desde u infancia: susceptibilidade

nervosa excessiva. extravngnnio; manifestações precoces de tendencia para os excitante:: alcooli-

ccs. tendencia que sc transformu, na puberdade, em uma irresistivel paixão. No feto. olrophiu

cerebral; nn infancia, epilepsia incnravel e meningiles tuborcuiosns; ns juventude, tuberculose

pulmonar, principalmente.

Jumcs \Vin-te. de Manchester, communicou no Congresso de Bruxa-line uma estatístico, pain

qual prova que ns cento e quarenta e dois mil membros da Sociedade dos Hechnbistas (absti-

nentes totaesi leem, em mediu, 8.72 nnnos de vida mais. do que os não nbstcmios. du mesma

edude.

Um medico distiucto de Lisboa communica-nos um caso d'umn fumiliu. na qual. tanto o mn-

rido corno u esposa, bebiam bastante. sendo. de resto. robustos.

Tiveram dezesris filhos, que morreram todos. antes dos dois nnnos, com febre. convulsões e

depois côma.

A mile fuiieceu aos 52 nunes, com um snrt-Omu irystít'o du ovuliu direito, vivendo, ainda im

tempos. o pse.

   

W
A lucia contra a degenerescencia

 

Os imbecis e os idiotas teem direito á assistencia da Sociedade. Mas o pe-

rigo subsistirá, desde que os degenerados criem, como criam, novos exempla-

res. Estabelecem assim o que a sciencía classifica de selecção em sentiria inverso.

Esta procreação de seres inferiores tem preoccupado bastante os homens

competentes, sem que até hoje se tenha encontrado uma solução satisfactoría.

Propoz-se a prohíbição pura e simples do casamento a essa pobre gente.

Mas esta medida não podia atacar eificazmenie o mai.

O Estado d'indíana acaba de decretar uma lei pela qual os dcgenerados,

reconhecidos íncnraveís, são submeitidos a uma operação cirurgica, que, bem

entendido, os torna absolutamente incapazes de procrear. _

De principio a lei soifreu, como todas as ousadas reformas somaes, gran-

des ataques. Hoje, todos os cidadãos d'indiana reconhecem a acção benefíca

do referido decreto.

Diminuiu, sensivelmente, a degenerescencia c, portanto, a criminalidade.

.e.
v.-

Aviação

 

Geralmente é o constructor dos aeropianos que fica como culpado, por má

construcção, dos varios desastres que teem occorrido a este genero de sport.

Pratica-se assim uma injustiça, porque a maior parte dos desastres são de-

vidos á impericía dos pilotos, ou á audacia de muitos, obrigando os apparelhos

a irem além da resistencia que a sua constmcção pode oiierecer aos elementos.

E a proposito de aviação ainda nos che a uma novidade interessante.

Os officmes do parque aerosiatico de haiais-Meudon estão procedendo a

ex 3erícncias sobre um novo processo de ataque contra os dirigiveis, descoberto

pelo capitão Sazerac.

Por este invento, suppõe-se que uma dirigivel francez ou umneropiano con-

seguiu elevar-sc directamente, ficando superior em altura a um dmgivel inimi o,

de forma a poder tentar a destruição. Para esse fim o aeronauia france: ei-

xará cahir sobre o baião inimigo uma flecha no intuito de atravessar o envolu-

cro do balão. A flecha ao produzir o contacto provoca a explosão de um fo-

guete, que, por seu turno, fará rebentar o baião. _

Estão-sc rentisando experiencias n'csie sentido na torre Eiffel. Da primeira

plataforma lançam-se as flechas sobre pequenos balões_amarradosípréviamente

ao pedestal da torre. As experiencias teem dado magmhcos resulta os.

E' mais um engenho de morte.

É

A lingua chineza

 

A China, devido á immcnsa extensão do seu territorio, compõe-se de um

grande numero de raças absolutamente distinctas. _ _

Por esta mesma circumstancia não ha semelhança eihnica nem linguistica

entre um chinez propriamente dito e um mandchuriano.
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Na propria capital, em Pekim, fallam-se dois idiomas diversos: o official e

o do povo. Em Nankim observacse o mesmo facto. Os sinologos já conseguiram

destrinçar no chinez popular, nove dialectos differentes, cada um com vocabu-

lario especial.

E quem nos diz que a construcção de caminhos de ferro, por operarios es-

trangeiros, não irá ainda produzir mais barafunda nos dialectos?

Ha oito annos, approximadamente, quando se encetaram os debates parla-

mentares, em Pekim, os membros da camara não se comprehendiam. Foi neces-

sario recorrer a varios interpretes.

Para obviar a todos estes incidentes, começa a fallar-se na organisação de

uma nova grammatica, pela qual aprenderíam os politicos, bem como os indivi-

duos que se dedicassem a oradores.

Não achamos a idéa de todo má e oxalá que os chinezes consigam, pelo

menos, comprehender-se, o que, n'aquellas paragens, não parece coisa facil.

:i:

Actrizes japonezas

Antigamente todos os papeis de uma peça, no theatro do Japão, eram con-

fiados exclusivamente aos actores, que incarnavam por esta fôrma as proprias

personay' ns femininas.

Ha já tempo porém que este uso foi modificado. As actrizes já rivalizam

com os actores. Excederam mesmo os actores nas imitações de artistas cele-

bres. A mais notavel das actrizes, Kumehachi, criou uma grande reputação

n'esse genero de trabalho, assim como na choreographia.

Comtudo a critica começa a notar nas atrizes japonezas graves defeitos:

pouca leveza nos movimentos; o metal dc voz desagradavel; fallam com muita

rapidez; e ainda por cima a maioria conserva detestaveís prOnuncias das pro-

víncias de onde são naturaes.

De sorte que não seremos surprehendidos quando qualquer dia nos chegar

a noticia do despedimento das actrizes japonezas. E voltarão os homens a fin-

gir que são mulheres.

 

X

Poinsard estuda em seguida a pequena cultura no norte do

paiz, começando por Traz-os-Montes.

Região isolada, pouco povoada, falha diestradas, portanto

pobre. '

Nas montanhas do extremo norte uma raça bovina boa para

trabalho. Robusta, sobria. Mas pequena e ossuda, portanto menos

propria para açougue. De resto, a producção inferior á procura,

importando-se uma grande quantidade de gado hespanhol para as

necessidades d'outras províncias. Nem é facil desenvolver a

creação, porque os terrenos susceptíveis de pastagens são pouco

extensos e de fertilidade medíocre.

As terras araveis estão, na sua grande maioria, divididas

entre pequenos proprietarios, que cultivam centeio, batata e alguns

outros legumes, um pouco de linho e fructas. Os prados naturaes,

pouco extensos, só dão o feno absolutamente necessario para o

gado durante o inverno, quando impossibilitado de fazer uso das

outras pastagens. Esta cultura, limitada em extensão e primitiva

nos seus processos, mal chega para a alimentação dos habitantes.

Pouco dá ao commercio, ou nada. Se as vias de communicação

fossem melhores, seria possivel desenvolver, alem da cultura da

oliveira, a cultura das arvores fructiferas septentrionaes: ma-

cieiras, pereiras, nogueiras, etc..0 mesmo se póde dizer quanto

á utilisação das florestas, que, apesar de reduzidas pelos terrenos

conquistados para culturas e por incendios lamentaveis, ainda

fcrmam bellos massiços. Mas tirando um pouco de carvão, são

(fuma utilidade minima, pela impossibilidade d'exportar a ma-

deira, á falta d'estradas.

A consequencia immediata d'estes factos é a conservação da

população n'um estado d'extrema mediocridade. As transacções

são mínimas, o dinheiro é raro, a instrucção pouco espalhada.

Todos os annos um certo numero de-mancebos deixam a aldeia

para irem procurar trabalho ao longe. Dirigem-se de preferencia

para as grandes cidades onde os iremos encontrar entregues aos

misteres mais infimos, vivendo com pouco a fim d'economisarem

o mais possivel. Muitos desejam regressar aos seus lares. Mas

outros ficaram pelas cidades. Os que regressam levam um pequeno

peculio que empregam em melhorar a legitima paterna, ou em

adquirir umas leiras de terra lavradia, base necessaria para par-

ticiparem das vantagens dos bens communaes. E assim se col-

locam no quadro social estreito e quasi fixo do regimen commu-

nitario, reduzidos á pequena condição de camponezes pobres.

Quanto aos que ficam pelas cidades, esses chegam, alguns, a al-

cançar fortuna pelo commercio, graças a um trabalho encarniçado

e a um aspero espirito d'economia, que os leva a desprezar todo

o conforto e a propria hygiene. Os seus compatriotas conside-

ram-nos, por isso, d'um typo inferior, rusticos, avaros, desagei-

tados. Mas nem por isso o papel d'estes rudes trabalhadores é

menos util na vida nacional. Se o regimen social em que foram

educados não fez d'elles homens de grande iniciativa, espiritos

de larga envergadura, deu-lhes ao menos, pela educação familiar,

uma certa organisação que vale mais do que nada. A sua for-

mação communitaria e quasi patriarchal não representa certa-

mente um ideal. Entretanto, os seus resultados são melhores que

os que fornece em media o typo desorganisado. l' mesmo legi-

timo lamentar que essa formação dos montanhezes de Traz-os-

Montes não seja a dos habitantes de todas as partes altas do

paiz, porque seria um util contrapeso á influencia das populações

desorganisadas da zona marítima, recrutando d'uma maneira mais
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larga os quadros do commercio e da industria. Mas os grupos

organisados do norte são hoje muito restrictos e estão muito aba-

lados para poderem exercer sobre o futuro do paiz acção muito

sensível. ,

Nos valles profundos que sulcam os flancos dos planaltos se-

ptentrionaes, e que dão sahida aos affluentes do Douro, encon-

tram-se populações ruraes que, podendo viver exclusivamente da

cultura, ha muito abandonaram o systema da communidade vi-

vendo sob o regimen da familia desorganisada. Vamos ver os

effeitos d'essa evolução estudando um Campana-proprietario de

Mirandella, localidade situada no valle do Tua, ao pé das altas

cadeias de montanhas de Traz-os-Montes.

Assim diz Poinsard, cujas palavras damos hoje em portuguez,

a pedido de muitos assignantes, que allegam a sua ignorancia

do francez.

No numero immediato veremos o estudo do camponez de

Mirandella.
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Não ha muito ainda que um acontecimento doloroso, altamente dramatico,

veio ferir os amigos da Arte, roubando-lhe uma das suas mais prestigiosas e

mais formidaveis interpretes.

Mimi Aguglia Ferraú, a grande tragica italiana que ha um anno passou em

Portugal como uma rajada de genio, deslumbrando com o esplendor offuscante

do seu talento, a magia da sua voz, a maleabilidade excepcional do seu corpo

e a grandeza do seu coração, foi atacada de uma terrivel neurasthenia que a

levou, finalmente, á loucura.

Quando, terminada a sua tour/u'e gloriosa por Portugal e Hespanha, recolhia,

tranquilla, ao seu bello villino de Catania, a passar alguns mezes na intimidade

radiosa dos seus dois pequenos filhinhos, Argentina e Aurelio, que desabro-

chavam para um futuro tentador, seu irmão, Luigi Aguglia, loucamente apaixo-

nado de Virginia Balastrieri, sua companheira de theatro, não conseguindo al-

cançar o seu amor apesar de todos os esforços, desilludido da vida como um

paria que nada tem a eSperar do mundo, resolveu, de subito, terminar com um

tiro de rewolver no coração, o fadario das suas amarguras.

E a pobre Mimi, temperamento affectivo de meridional, acostumada a sentir

como se fossem d'ella propria as dores dos outros, ferida no mais intimo do seu

amor de irmã, que o era a valer, cahiu enferma para não mais ter um dia de

saude.

Tendo partido, já meia allucinada, para o Transwal, addiara o seu coutracto

para o News Theatre de New-York, onde Charles Frhoman a esperava ancioso.

E do Transwal voltou, mezes depois, para recolher a um hospital de alienados.

Ella via as premissas da victoria, o applauso expontaneo dos extranhos in-

cita-la a seguir. E o seu nome glorioso aos vinte c quatro annos, era venerado

com extase nas cinco partes do mundo.

Mimi Aguglia dava-nos no palco d'um theatro uma impressão rigorosa de ver-

dade, incarnando em si a humanidade inteira, transportando-nos ás mais altas

regiões da Arte em sublimes syntheses da Vida. Com a mesma facilidade, a pre-

ciosa artista interpretava as paixões do povo humilde, do povo ignorado, bus-

cando nos resignados da Terra as grandes dôres dos homens, nos sofirimentos

que são a vida quotidiana dos miseraveis as tragedias occultas da existencia e

incarnava as complexas mulheres das peças de lbsen, o symbolismo nebulosa do

philosopho do Norte, o romantismo doentio de Alexandre Dumas, a virilidade

sacudida de Strindberg, a poesia mystica de D'Annunzio, a paixão ardente de

Mirbeau, o parallelismo entre a intencionalidade philosophica e a realisação dra-

matica sómente attingidos por Eschylo e Shackspeare, na phraSe synthetica d'um

critico illustre.

Atravez dos applausos da multidão apparecia-nos como uma ressurreição

desgrenhada do grande escriptor grego, incarnando os conflictos sangrentos da

alma popular, ora doce e euternecida, ora brutal e sanguinaria, em toda a inten-

sidade dos seus instinctos primitivos, desfazendo-se em ternura ou írrompendo

feroz d'uma cratéra ignea por onde jorra o odio accumulado dos seculos.

Symbolo da pequenez humana esmagada pela fatalidade do destino e pro-

curando, qual cyclopico gigante, galgar a escravidão affrontosa dos deuses, Mimi

Aguglia era a illuminada da Terra, a interprete sublime do drama moral d'este

seculo, da dor moral moderna que avassalla, contorce e esmaga os nossos corpos

de anemicos impotentes n'uma chryspação physica de angustia, n'uma agonia

estertorosa da came que se revolta, n'um incendio de sangue, n'um paroxysmo

de sofirimento desesperado!

E quando, no pleno apogeu da sua gloria e do seu talento, se preparava

para nos dar novas e ignoradas maravilhas, a loucura veio arranca-la aos nossos

carinhosos applausos, á nossa adoração religiosa.

Resta uma esperança ainda aos que souberam ama-la como artista e como

mulher, aos que tiveram a suprema ventura de entrar na sua intimidade cheia

de nuances desconhecidas e de mysteriosos aspectos. E' uma esperança apenas.

Mas se o destino a proteger, será maior, mais profundas e intensas serão as

acclamações com que o mundo a receberá para a elevar aos mais altos cumes

da gloria humana.

a:

O outro acontecimento, mais recente ainda, que veio abalar o mundo intel-

lectual, foi a morte de Tolstoi. Esse está perdido para sempre e com a sua vida

se foi tambem de sobre a Terra, o ultimo e o mais nobre exemplar da bon-

dade, da resignação e da virtude.

Tolstoi nunca foi, para nós, um grande pensador, mas apenas um philosopho

medíocre conhecedor dos mais íntimos mysterios da Arte, fascinando os homens

pela bondade immensa da sua alma e pelas maravilhas primorosas do seu es-

tylo. Ao nobre velho foram prestadas as mais extraordinarias homenagens antes

e depois da sua morte. Não nos resta senão curvarmo-nos re5peitosamente pe-

rante a sua memoria, eternisada nas paginas que nos legou.


