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Não é raro ainda ;.hoje, é antes vulgarissimo, ouvir a 
gabarolagem de nossos governos, da União e dos Esta-

, dos, a detratàrem de individuos que, dizem, lhes pediram 
empregos para si ou para amigos e parentes. , 

Em regra geral, os solicitantes são pessoas, no uso e · 
goso de seus direitos civ,j:s e politicos, perfeitamente no 
caso de exércer ' tae~;r ·ca·rgó's ·e ;a · qüem a Constituição da 
Republica:o' t\edmheceu'·a faculdade de os pretender. 

Em regra geral ainda;",os governichos, que vivem na 
manhosa crença de serem a Sotiedade, o Estado, a Admi-
nistração Publica - cousas que lhes pertencem, proprie-
dades suas, de que pódem usa,. e abusar, consoante com 
a velha doutrina, fazenda que a seu talante, pódem divi- ' 
di'r cbrb seus apaniguados, em regra, digo, esses gover-
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nichos não attendem 1l.OS reclamantes, por mais dignos 
que sejam, não lhes respeitam o direito, e, ainda por cima , 
andam por toda a parte a fa2Jer alarde de cartas ·que não 
responderam, de pedidos que não ouviram, de pretensos 
favofes. que não fizeram ... 

É à maior das safadezas, a mais vil das covardias. 
Existem, entre nós, certos bandos oligarchicos, dos 

da peior especie, dos que téem as algibeiras recheadas 
e as mãos sujas .de sangue, que · são useiros e veseiros 
n'esse detestavel abuso. 

Se na melhor. das hypotheses, isto é, no caso de te-
rem giçfo deferidf!s as justas pretenções dos solicitantes, 
i sempre uma indignidade vir alardear, como favor ·, o 
que não passa da satisfação de um direito, avalie-se no 
caso contrario, quando nem ao menos a mais leve attenção 
foi prestada aos peticionarios, tratados com a mais cruel 
indifferença ! É mais que indigno semelhante proceder. 

Não se qualifica. 
Entretanto, é ahi diariamente praticado e vai pas-

sando sem se lhe tomar conta, contribuindo cada vez 
mais para o aviltamento do caracter nacional. 

Urge reagir contra tão nefanda prática. 
_ . O menos que ella envolve, na teima de considerar 

mero favor pessoal a nomeação para um cargo publico, 
é a de dever ficar entre ,o nomeando e o nomeado _sellado 
um pacto de nfo mais ter este olhos para vêr, ouvidos 
p~ra ,ouvir, bo.ca para f1;1lar uma palavra sobre os ,erros , 
as ~alver-saç9es, e, nã.o raro, o~ crimes do outro. 

É a doutrina d.o silencio systematico, da passivjdiJ.de 
jesuitica, do arrolhame1:no perpetuo. 

N'uma democracia no sectilo xx, no meio das rei-
vindicações populares que estuam por toqa .a parte, seria 
a .mais._ aviltante .das pretenções, s~ n~q_.fôra a .mflior das 
cegueiras. 

O que mais destôa qo bom s.enso . e d.1J.S .l:>o.as nor.mas . . 
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da vida civilisada é o tom em que taes ninhos de ban-
didos mandam, .por seus orgãos na imprensa, atacar as 
victimas incautas e· indefesas. O vocabul,ario de .caserna 
ou de prostíbulo, que· deviam usar para estigmatisar seus 
proprios actos de contumaús · faccinoras em qualquer 
gráo, é despejado contra os pobres ádversarios, cujo de-
licto é haverem tido a ingenuidade de pensar, um mo:-
mento, que tratavam com gente ... 

É haverem, muitas vezes, aceitando a intervenção e 
apresentação de amigos, se dirigido a esses sanhudos 
jaguares, que, não raro, recebendo as. cartas alheias, 
pensam ser carniça para pasto e p·ulam fóra da gruta, aos 
esgares de macabros ·felinos. 

~ repulsivo então o espectaculo que dão perante o 
publko boquiaberto. Urram .com tal violencia que abalam 
os serros em torno. 

Quem chega fica a pensar que se commetteram as-
sassinatos, roubos, incendios, devastações, rapto,s de mu-
lheres, desfloramentos de donzéllas, crueldades, emfim, 
cle toda a casta . · 

Presta-se a:ttenção e· vê-se a onça assanhada agitando 
nas garras o papel. O que ha a fazer, em casos taes, é la-
çal7a e arrancar-lhe a presa causadora dos alvorotados 
pinotes. 

Tomado o papel, não passa, as mais das vezes, da 
simples solicitação, em termos, de um pequeno emprego, 
feita por um pai a favor de um filho, tendo plena cer:-
teza de que este iria honrar o posto, se chegasse a exer-
cei-o . .• Eis quasi sempre o grande, o inaudito crime, 
novum crimen, a ser, d'ora avante, incluído nos codigos 
penaes. 

É demais! 
Não ha muito o chefete d'um d' esses esqualidos ajun· 

tamentos, que infelicitam o desavisado ;Brasil, atordoava 
t-0da a gente com artigqs ·e telegrammas espaventosos. 



·Verificado; o caso, não passava .dà cousa 1.mais::singela 
e innocente d'.este .mumdo . : -: · · " ·•: . · . ' 

Um velho e :conheci dó escript0r.i ; h:a cerca de uns tres 
annos, q1L1.am;io1 ainda· a· pen na de pro.vf!cto jornalista não 
havia desmascarado per.ame o .Brasil .inteiro o tremendo lo ~ 

<laçai em. que se rebolca , aquelle grupo, obtivera de um 
amigo de certa influencia ,a Ili, a promessa da nomeação 
de um filho, diplomado em direito, moço de .tale,nto e ca-
racter, p.ara _urm loga:r na magistratur.a ·d'esse.,Estado. 

Decorrido&-muifüs . mezes·, o ir:itermediario escrevera 
ao soli<züante; -.~i.zendo-lhe ha~.er d,ado ,os pass<;>s precisos,; 
mas que seria· acertad.~ .escrever directamente ao presi-; 
dente do Est'ado, lembrando . a promessa . . 

O vçlho escriptor,. que não tinha . nem tem motivos 
para ·duvidar.: da lisura e.:sinceridade .do .amigo deputado: 
ao Congresso Nacional, cavalheiro distincto; fez-lhe a von-
tade .·' ., ...... 

Dirigiu ·carta ·ao tal potentado, tbmando, ·por cautela 
(.parece .que 'adivinhava!. .. ) por causa das duvidas, e 
para não pensar o destinatario que elle se lhe dirigia . es·~ 

pontaneaaiente, "ª precaução ·de reproduzir ·º trecho da 
e-arta do deputado . ... , . ~ 

1
. 

,, A alta ·persona:gem presidenciaJ nunca lhe deu a me-, 
nor resposta, nunca, nunca ... até hoje. Nem sim, nem 
não .. Silencio' radical, absoluto . 

, Cpmo· este. proceder fosse digno de reparo, o desat-· 
tendido··rião deixou d.e estranhar ao deplltado o passo que 
lhe tinha feito dar de dirigir-se a um ·figurão tão des'atten-: 
CIOSO. 

:cahiu :tudo· em esquecimento e não .se .. fallou mais 
n'isso. 

Eis que, passados cerca de tres annO-s, durante os 
quaes -foram desvendadas péfo eminente ;jornalista as mi-
serias politiéas . da terra. do · tal mandão, ;e :como o .e.scd-
ptor · désse . ª ' il:u.me .:um Jivro iem :que ; alltJJdiu, · firfl1~do rias 
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demonstrações do jornalista, aos t.errive.is .,desatinos alli 
repetidos, o odiento chefete mandou descarr~gar sobi:e o 
incauto auctor todas as baterias da mais cerrada descom-
p0stura. Rompeu o fogo a canhoneira Jara1·aca, ha muito 
famosa em assa ltos do genero. 

O facto simplissimo, acima narrado, foi desvirtua.do 
e trazido ·a publico 'entre aleivosia s. matreiras e falsidades 
grotescas. 

Aqui vão algumas d'ell!s transcr.ip.tas, .ad perpetuam 
rei memoriam, · para em todo tempo se saber como os 
d0n6s e senhores das actuaes satrapias brasileiras consi-
deram estas suas fazendas e os cargos publico's n'ellas 
existentes. 

·Antes de tudo reclama registó ·a linguagem dos dis-
paros da Jararaca. (i) De insensato; maluco ,. alheio á no-
çào da dignidade e da coherencia-foi tratado o auctor 
do li'vro, ·attribuido ·ao despeito, .ao 1·anc01·, por nã•o ter 
sid'o :attendido na pretenção do filho . Notem bem . 

· · E, como se ·não bastassem esses desafôros,· junta-
ram-lhes duas falsidades n: estes termos: «Respondido 
ajfi.r·mativamente ·o seu -pedido (Falso!), solicitou insacia: 
velmente (Oh! que enormissima .. ins·aciabilidade !) que 
fosse dada passagem (Falso!) para esse· moço do Rio até 
este Estado. A esta ultima pretenção. (Notem .a innocen-
cia !) não foi possível. attendeF. n 

' Que t'al o romance! .. 
Dupla ' rrrentfra, adrede inventada para illudir ·.o . pu-

blicó·, innocentando o governicho . e carregando. ,as côres 
quanto ao pretendente. 

Nunca, nunca, nunca, recebeu este a mais indireCtlJ 
resposta á sua carta. 

. · (1J .Assi~ se ap.pellida certo jornal official; ·genero Cdrsario; 
exi'Steine n'um de nossos 'Estados. .. . .. · .. : 
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Nunca, jámais, em tempo algum ... foi aifirmativa-
mente respondido o' seu pedido, como ousa affirmat' a Ja 7 

rai-acp. E' falsa e desleal a affirmação. 
O digno deputado apresentante deve ter em seu po-

der carta em que o escriptor lhe déra conta exactamente 
d'essa falta de -resposta e attenção. 

E véem agora dizer que o attenderam, no claro em-
penho de o fazer passar por ingrato ou inconsiderado. 

Não é só. Nunca, nuncl!, nunca se pediu passagem 
do Rio pai·a o tal Estado. Nem se comprehende fosse 
pedida para o· exercício de um cargo para o qual não ti-
nha havido nomeação: 

E;' demais! 
Essa aleivosa affirmativa é feita para transformar 

propositalmc!nte um facto simplíssimo em pedinchamento 
impertinente. 

Como o deputado apresentante houvesse aconselhado 
a ida do moço para o Estado a aguardar alli despacho, 
se alludia a isto na carta ao presidente, mostrando não 
ser possível fazer despezas com passagens e est;:idia em 
terra estranha a esperar quatro, cinco ou seis mezes uma 
nomeação mais que duvidosa. 

Nada mais justo. Transformou-se isto em pedido de 
passagem . .. 

Inventou-se um completo romance: umá dupla pre-
tenção, deferida uma, indeferida outra. Deferimento n'uma 
para ostentar a generosidade do governo; indeferimento 
n'outra para revelar o escrupulo e a honestidade domes..: 
mo governo, assediado pela insaciabilidade gananciosa do 
pretendente. 

Tartufos ! É demais. 
E mais revoltante se tornará a perfida insinuação, se 

se souber que esse velho escriptor foi sempre assignalado 
servidor do povo, já nas letras, produzindo avultado nu-
mero de livros ácerca de assumptos e interesses patrios, 
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já como professor, exercendo o magisterio no ensino se-
cundario e superior por trinta dilatados annos. 

E mais ainda, se se souber que, de tres filhos que 
tem no funccionalismo publico, dois obtiveram, como elle 
mesmo, os cargos por brilhantes concursos e o terceiro 
foi dispensado · de o fazer, por lei, por ser diplomado em 
direito e ter provas publicas de capacidade na im-
prensa. · i . , 

Urge acabar com estas desaforadas scenas; urge de-
cepar as garras d'esses trafogos usurpadores do poder; 
urge reduzi\-os ao silencio, mostrando á nação a desfaça-
tez de suas pretenções; urge aclarar a escuridão em que 
estão atufadas essas almas, no que diz respeito ás· fun-
cções publicàs , no mundo moderno. 

Resolvi, por isto, em tom simples e popular, escre-
ver estas linhàs para dissecar o atrazadissimo ponto de 
vista em que se vai entroncar o procede·r dos desabu-
sados mandões. 

Elles sabem perfeitamente que as cousas andam mu-
dadas de todo na sociedade hodierna; mas fingem ignorai-o 
e movem-se como se ainda a pobre humanidade andas-
se, aos magotes, sob o. rêlho das dictaduras tribaes, sob 
o chicote das theoeracias mysteriosas, sob o guante das . 
monarchias despoticas, sob as ferreas cordas dos feuda-
lismos irrefreaveis. 

Mister é arrancar a mascara a esses Francias de .nova 
especie, liliputianas incarnações de tyrannos do Oi:i!!nte. 
Esse truculento pe.ssoal anda a phantasiar cousas espaB-
tosas sobre a sociedade, o estado, o governo, a adminis-
tração publica, o trabalho no mundo moderno, em com-
pleto desaccoi.-do com a realidade, como ella é entre as 
nações cultas e como deve ser tambem no Brasil. 
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O mais bello espectaculo da evolução geral da hu-
manidade, quando o . observador .domina do alto a cor~ 

rente da historia, é o de ser ella uma libertação con.stante1. 
Libertação por todas as formas e sob todos os aspectos, 
contra todos os despodsmos que a téem .escravisado e 
comprimido. 

Clerezias; realezas, aristocracias, nobrezas, tyranqias 
de toda a casta, forjadas no correr dos seculos, téem 
sido despojadas de seu poderio que julgavam immorre~ 
doiro e perpetuo. ' 

Até contra os despotismos da propria natureza phy-
sica, que a fustigava implacavelmente, vai ·ella obtendo 
assignalados triumphos.; por meio da sciencia, da hygien~, 
das invenções de todo o genero. 

· Contra os despotismos dos cleros, pontífices, papas 
e todos os magnos sacerdotes que se arrogavam o direi~o 

' de dispor das consciencias, tem conseguido considera veis 
victorias :por meio da mesma sciencia e. da .critica. " 

Contra os despotismos dos tyrannos de .todas a;; 
classes e de todas as cataduras, reis, imperadores, nobres, 
senhores feudaes, theocratas, oligarchas de · t~dos os fei-
tios ... ~ contra toda essa forrni da vel caterva de .mandões, 
por meio, ainda e sempre, da sciencia e da revolução. ; 

Quem quer que tenha lido quatro p.alavras de pré-
-historia, , anthropologia, ethnographia e .. sociologia - se 
acha habilitado a acompanhar a marcha asc(!ndente 
d' essa libertação desde os primeiros grega rios, hordas, 
tribus ... até as formas autonomas das democracias de 
nossos dias. 

Terá assistido á formação normal d' esses nucleos 
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:'<!'entraes1•das :pnrimifüvas 1socie.dadés'"ql\ie .. vieram à 'Consti-
tu1r os governos. 

'" ;'.Terá notado que estes não se crigina.ram 'por di-
" rei.tos preestabdecidos : de ' quem .quer .q.ue fosse, mas 
· p·or · -sirµples •conveni.epc.ia dos propr.ins· grupos so-
' C·I a e'S ; '' ' ) 1 • • ; • ', " ' , • ; : • ' ' 

ri1 •• Terá 'notado corno ia agglomeração das ttibus ant•a-
' gonicas, •dq~ergentes, hostis, déram origem ás luctas in-
·ternas ; ,ás· guerras de conquista, á escravidão, aos impe-
rios avassaladores, ás monarchias despotisantês. 

1 ,., . Terá visto; p.or outro lado, '' a:1 conscienc:fa- humana 
isempre em l vevolta: . :con tni .todas ess~s formas de · ca'pti-
. veii-o; ou eHe'. ·fosse· religioso e imposto -pelos sacerdotes e 
,. pcmtifices·i político .i e impost0 pelos monarchas, soci:al e 
. imposto pelos senhores. '· ' 

· Terá v-isto como desappar.ece·rarn as theocracias 
• orientaes, os."imperios , conquistadores, as1·: aristocracias 
·ferrenhas, a · servidã'O· das dasses plebeias, ·puramente, 
simplesmente por meio d' esses 1formidaveis reactivos que 

·_ se·,(;hamam o .direito ;e o saber, ar mando o bra.ço 'dos he-
·roicos reivinpicadores de todds os tempos. 

' .. ·: 1 ·Terá1 visto .corno as rnmrnrchias no Occidente, par-a 
' gosarem alguns annos ainda de vida ingloria, tiveram · de 
-·trans.{ormar-se. em, ,seus. princ;ipios e bases, to\nando-se 
"democraticas,· ·dando lar.ga' entrada, na engrenagem . go_ 
--vernarnental, ·aos eleme'ntos · populares. 

Terá visto como as classes nobres já não téem mais 
·nem sequer a . coragem de defender ostensivamente os 
:-seu.s s.oppostos privilegios. · · . · 

Terá v.isto que até no' vetusto Oriente s'e vai dando, 
sob nossos colhas, a mesma ordem de phenomenos . 

Terá visto, em , summa; a libertação do trabalho, a 
morte da escravidão . de g'rupos intei11os•, o fim da _servidão 

.. da gleba,. a extincção'·do. aprendizado forçado ( cornpàgnon-
, nage dosdráncezes), ·da•s corporações obrigatorias de offi-
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cios ( Corps de métiers), e de outras formas compressoras 
da actividade humana. 

Terá visto,- em uma palavra, a concha da balança 
em que se acham· reis;· imperadores, nobres, pontifices, 
grãos senhores, e todo·s· esses guapos s1:1jeiws que cons-
tituiam o primeiro e o segundo estado, conforme a velha 
linguagem; 'descer, de:scer : .. · na medida: exactamente em 
que sóbe aguella em que se acham o terceiro e o quarto 
estado; isto ê; o povo, as· d asses trabalhadoras, o opera-
riado productor. ;.:i;_ 

Importa tudo isto . dizer que a evolução do homem 
sob o aspecto politicd se fez no sentido da passagem da 
dispersão primordial p'a:ra os primitivos gregarios e tribus, 
depois para os imperios conquistadores e aggressivos, 
depois para a differenciação das nações pela base ethnica, 
ou pela discipliná da historia, sempre no sentido da pro-
gressão democratica e industrial e da livre expansão do 
povo, conforme suas maiores vantagens, traduzidas por 
elle mesmo na lei e no direito. 

Quer isto dizer; finalmente, que a evolução d'este 
ultimo, o direito, segundo ·o assignalou um preclaro mes-
tre, se tem effectuado pelo. reconhecii:nento de um numero 
de mais em mais avu'ltado de direitos· attribuidos a cada 
pessoa; p'elo ala1·gamento progressivo das ga1·antias juridi-
cas que são concedicfas~· a um maior numero de pessoas; 
pela segurança sen"ipre erescente dos direitos reconhe-
cidos. 

Comprehende-s·e, dest'arte, e este é o ponto a que 
almejava chegar, comprebende-se que os antigos, cegos e 
truculentos; detentores do poder tivessem-da sociedade, 
do estado, do governo, da administração publica, do tra-
balho~ noções e ideias no todo diversas das que são im-
postas pelo apuro actual da cu ltura. 

Que poderiam elles pensar de todas essas coisas, 
elles que suppunhaâf exercer o mando por direito divino, 
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ou· por direito proprio, porque .muitos d'elles se consi-
deravam deuses e outros seus representantes na terra? 

A Sociedade não era uma formação natural, archi-
tectada espontaneamente pela propria índole human_a no 
_correr dos seculos: era uma formação artificial d'elle-s 
usurpadores do poder, que a manipulavam, a seu sa,bo~, 

.-a seu bel-prazer. 
Suppunham-no assim. _ 
O Estado ... este peior µm poµco; era,, claramente, 

um artefacto por elles preparado, uma coisa que l_hes per-
tencia, de que poderiam dispôr, offertandq aos seus clien-
tes e apaniguados cargos e funcções, sob a forma dt; pn;-
bendas, privilegios, sinecuras,_ percalços, monopolios, 
etc., etc. 

Quanto ao governo, confundiam-no com o Estado, 
confundindo este com a pessoa do despota: L' État 
c'est moi ... 

Da Administração publica ... nem é bom falar. Que 
poderia ser e lia senão a gestão dos negocios do Senhor, 
do Chefe, do Mandão, do representante de Deus na terra? 

Tinham esses seus negocios e interesses tornado essa 
extraordinaria extensão, que se traduzia no Estado, por-
que a fazenda era vasta, a engrenagem de seus arranjos 
avultadissirna. Tudo estava a demonstrar a força, a gran-
<leza, a magnificencia do Arno. 

E o Trabalho? Este não passava de funcção obrigada 
·e vil dos escravos a principio, dos servos depois, dos ple-
beus mais tarde . 

- A consciencia moderna alterou, transfor~ou, d' alto a 
baixo, tudo isto. Atirou todo este lixo no montão das 
coisas inuteis ou pestilenciaes. 

Estado, governo, administração, trabalho, são vistos 
sob outro prisma. 

Formações naturaes, espontaneas, normaes, oriundas 
todas de necessidades que brotam da propria índole so-

~ 
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eia!, só existem para ui:ilídade da mesma sociedade. ·Esta 
·é que é, portanto, em ultima analyse, a depositaria de 
todo o poder, que não é privilegio de ninguem, ou seja 
grupo, ou individuo. 

As consequencias d'esta verdadeira intuição são nu-
·merosas e de alto alcance. 

A primeira d'ellas é que os cargos da administração 
não são propriedade particular de mandões quaesquer, 
que os distribuam aos seus sequazes, clientes e affei-
çoàdos. 

A segunda é que pretendei-os, quando se está no 
·caso de os exercer e de os honrar, não é pedir favor; ê. 
aperias solicitar trabalho; é propôr uma troca de serviços ; 
é exercer um direito. 

Requerei-os, solicitai-os nada tem de humilhante;. 
porque o exercício de um cargo ou funcção publica é 
uma das formas do trabalho, honra e base· de todo o 

·progresso social. 
Propôr-se um homem a exercer um emprego, estando 

nas condições, só póde parecer humilhante na mente de 
despotas ou loucos, que ainda agora julguem os officios 
administrativos propriedade sua, absurdo patente hoje aos 
olhos de toda a gente. 

Que se diria do chefe de uma officina que julgasse 
humilhado o operario que lhe fosse propôr essa troca de· 
serviços que se chama o trabalho? ·Que se diria d' esse 
chefe, se além de não attender ao pretendente, viesse para 
a rua gabarolar-se de um pedido honesto a que não atten-
deu, de um reclamo justo a que· não prestou ouvidos? 

Se cotl6car o trabalhador idoneo no seu posto não é 
favo1· pessoal, . como se podia chamar favor não atten-
del-o? · 

Só por méra irrisão. 
Pois é eiactamente o caso dos presidentes de Esta-. 

· dos que véem a publico gabar-se · de cartas que 'não res-



pondem, de pedidos que não atten.dem ... Invers'ão de 
todo o ·oom senso. 

As constituições' dos povos actuaes são previdentes 
n'este ponto, acautelando os direitos dos cidadãos. 

III 

A Constituição da Republica entre nós não · deixa 
sombra de duvida a respeito da questão suscitada. 

Basta lêr-lhe os artigos para que toda a gente se 
convença da estolidez e da malvada fatuidade dos trefe-
gos mandões, usurpadores do poder. 

Como estas linhas são escriptas para o povo, aqui 
vão os textos constitucionaes, attinentes ao· assumpto: 

Art. 73. 0 «Os cargos publicos civis, óu militares, são 
accessiveis a todos os brasileiros, observadas as condições 
de capacidade especial, que a lei estatuir .» 

Tres factos ,de primeira ordem dimanam d'este texto: 
i. 0 Arranca ao poder a lonca pretenção de pensar 

-por qualquer forma serem os cargos publicos propriedade 
sua, distribuível a seu bel-prazer por seus amigos . 

2. 0 Devolve á sociedade, como a alma mater de 
1:oda a organisação politica, a soberania em geral e a 
posse em particular das funcções publicas. 

. 3. 0 Investe todos os cidadãos no direito de as pre-
tender, sem favor pessoal, sem humilhação, antes com 

-hombridade, dentro da lei. 
Diante d'isto, d' estas insophismaveis e vehementes 

·verdades, que figura apoucada e reles a do despotico de-
tentor do poder que vem a publico fanfarronar de haver 
alguem pretendido, perante elle, um cargo admin~ 
judiciario ou outro qualquer! ~ OOS OE~u ;; \\ \\ ~ .,- u T,f~ 

,y - º~1 
-~ ') 
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Art. 72 .º, § 24.º «É garantido o livre exercicio de 
qualquer profissão moral, intellectual e industrial.» Claro, 
evidentissimo é o desígnio da lei basica da Republica em 
acabar com privilegias, :monopolios, excepções quaesquer 
em prol de quem quer que seja, estabelecendo o regímen 
de ampla liberdade e igualdade de direito para todos os 
cidadãos. 

Ao poder o que incumbe é reconhecer, proteger, ga-
rantir esse direito. 

Que rata figura, pois, a d' esse presidente de Estado 
que vem á imprensa allegar favor na passivei e proble-
matica investidura de alguem n'uma funcção para a qual 
estava preparado e era idoneo pela lei! . .. 

Art. 72.º~ § 9.º ccÉ permittido . a quem quer que 
seja 1·epresenta1·, mediante petição, aos poderes publicos, 
denunciar abusos das aucto1·idades e promover a respon-
sabilidade dos culpados. l> 

Esta disposição é de extraordinario alcance. Hon-
rando a liberdade e a dignidade dos cidadãos, attribue a 
qualquer d'elles, sem a mínima excepção, o direito de 
censura dos abusos das auctoridades. 

· . É o punctum saliens das organisações democraticas 
modernas. Reconhece explicitamente que acima dos di-
reitos das auctoridades paira o direito geral da sociedade 
de fiscalisar o modo como seus interesses são geridos. 
Estabelece explicitamente que Estado, governo, adminis-

, tração, não existem por privilegio intrinseco a elles mes-
mos e sim como simples medid as de ordem de distril::mi-
ção da justiça . 

Que rata a figura de um chefete de governicho oli gar-
cbico que se dá ao espectaculo de mandar descompôr um 
escriptor, só por haver tido a audacia de criticar defeitos 
da organisação política da nefanda oligarchia ! 

Art. 72.º, § 12.º aEm qualquer assumpto é livre a 
manifestação do pensamento pela imprensa, ou pela tri-



XXI 

buna, sem dependencia de censura, respondendo cada 
um pelos abusos que commetter, nos casos e pela forma 
que a lei determinar. Não é permittido o anonymato . ii : · 

Conquista admiravel, magnifica e sagrada, que á de-
mocracia custou rios de sangue. 

Como anda ella obscurecida, deturpada, vilipendiada 
por esses monstrengos que se apoderam das ex-provín-
cias do Brasil e mandam ahi todo o dia cobrir, anonyma-
meute, de baldões os que ousam censurar-lhes os actos, 
quando não mandam empastelar as typographias das fo-
lhas adversas, ou assassinar os seus redactores ! 

E ainda se tem o desplante de vir falar em falta de 
coherencia e de dignidade ..• 

A falta de coherencia é censurar negros actos, haven-
do, annos antes, innocentemente, pretendido para alguem 
um cargo, quando o direito de analyse e critica é reco-
nhecido pela Constituição. 

E são tão beocios, tão azemolados , que se macúlam 
a si proprios, declarando ser falta de dignidade haver a 
gente a elles dirigido uma carta sobre pretenção justíssi-
ma e legal.. , 

Parece que maior incoherencia é ter applaudido e 
defendido, por conveniencias, o golpe de estado de Deo-
doro e Lucena a 3 de novembro de ~891 e passar, vinte 
dias depois, ainda por conveniencias pessoaes, com ar-
mas e bagagens, para o contra-golpe de Cust.odio e Flo-
riano. 

Parece que maior falta de dignidade anda em actos 
hediondos de infrene· despotismo, revelados e demons-
trados por Pinto da Rocha em varias publicações, nomea-
damente no Dia1·io de Noticias. 

Ainda mais; continúo a citação dos textos da lei das 
leis. 

Art. 72.º § 18.º «E' inviolavd o sigillo da correspon-
dencia». 
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Esta regra é ampla, geral, universal; não soffre a me~ 
nor excepção. Attendendo ·a ella, é que entre gentes ci~ 

· vilisadas s.e considera dono de uma carta quem a escreve 
e não quem a recebe; Este, sem licença, não póde pu-
blicai-a. Esta é a norma entr e pessoas de cultura, de ca, 
racter, de dignidade . . 

Que rata a figura de um governador de Estado que 
manda os seus esbirros atirar aos quatro pontos do hori-
sonte, em hilariante publicidade, .di.zer.es de. çartas escri-
ptas na .maior boa fé . e na ' cert~.za de que t;tão seriam di-
vulgadas. 

Note-se: n.o -c::(so, alludido todas as phra,ses da carta 
eram da maior lisura. Lucrariam. até em ser publicada§ 
por completo e na totalidade·. 

·Assim como tiveram . a audacia selvagem de avançar 
àuas falsidades atrâz ·· estigmatisadas, quem póde ficar 
garantido de qualquer interpolação no texto? 

·Mais ainda. 
Art. '82.º-«0s. funccionarios publicas são estricta7 

mente. responsaveis pelos:: abusos e omissões em que in ~ 

correrem no exercício de seus cargos, assim como pela 
indulgencia ou negligencia em que não responsabilisarem 
effectivamente ·os seus subalternos». Eis .ahi: dá-se um 
premio a quem . descobrir, entre as obrigações dos func.-
cionarios publicos, .a de ficarem OS · pais a7To/h_ados na 
obrigação de .não articúlar palavra sobre os desmançlos 
do poder. 

Que rata a figura do chefete oligarcha que se atreve 
a estranhar a criüca de um escriptor a certo regímen po-
\.itico, só pela. Iong·ingua· possibilidade de ser um filho seu 
investido n'um cargo n'aguella· região! 
:·· ··. Possibilidade, ·é um modo .de dizer,-porque·nem essa 
existiu jámais, diante do sepulchral silencio do mandão 
por temp0s e tempos .até desembuchar agor~ nas· colu-
mnas da Jararaca. 
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, Feliz, entretanto, Q. homem, , cuja vid_a, rerpechi~a el!l 
todos os sent.i.dos, nada offereç~ aos .dentes , da calu~nja~ 
senão. e,sse hediondo !=rime:. pedir um empr:ego para um 
filhq ! . . -

·.F.'inaJmente: 
Art. ,72.º .§ 19.º «Nenhuma pena p_assará çia pessoi:i 

do delinquente.» · 
_,, Que ·dirá a jsto o .nefando despotisq:io . de_ tantos tu-:: 
xauas que ahi andam, em pleno regimen da vinc;l.içta, ~ 
exercer o talião, fazendo os pais pagarem pelos filhos e 
estes por aquelles suppostos delictos? 

É uma verdadeira retrogradação. 
Taes são as bellezas que desfructa agora o Brasil 

sob o tacão do acciolysmo familista, do castiihismo poszti-
vozde, do maltismo despudorado, do nilismo impudico, do 
bulhonismo pirracento e de uma <luzia de outras espurias 
formas da politicagem indigena. 

Mas os arreganhas e maroteiras d' esses satrapas não 
passam de refece vilania. 

Não é só de politiquice que ha-de um povo viver; 
não é só de oligarchismos matreiros e gananciosos que 
precisa uma nação; _não é só de sanhas despotisantes que 
necessita uma patria, como acreditam esses nossos amos, 
todos .esses sanhudos senhores, gue tomaram conta de 
nossos destinos. 

Não é só dos gaudios, das folganças, dos poderios 
<l'elles que ha de ser testemunha e victima este desavi-
sado Brasil. 

Outras funcções existem, além das de garrotear os 
povos. 

Entre ellas sobrepuja a de doutrinal-os, advertil-os, 
falar-lhes á intelligencia, ao caracter, á vontade, ás 
grandes e nobres ousadias. 

Este papel é pertença· da penna dos escriptores, di-
gnos d'este nome, como esse de guem o mais que se 
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teve para lançar-em rosto, como crime; é haver soliéitado 
lim lo'gar para um filho ... que o iria honrar. 
· É a penna d' esses que,· pof mais que os maculem 
os especuladores e mentirosos, ha-de sobrenadar á sanha 
dos Castilhos, dos Borges, dos Pinheiros, dos Accidlys e 
de· outras degeneradas revelações do grosseiro, trnculento 
e bestificante caudilhismo sul-americano, que póde dar 
fortuna e poder, mas não confere honra verdadeira a nin-
gtiem ... 

• ,l 
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- ' A maior · arrnmàlia da Republica Brasileira é a exis-
tenêia em seu seio, existencia tolerada pela fraqueza do 
Governo Federal, da organisação de um dos Esiados· d:a 
União inteiramente fóra dos moldes da de todos os ou-
tros, moldes prescriptos pela carta . de 24 de fevereiro. 

É a · organisação castilhista do Rio · Grande do Sul, 
fonte inexgotavel de màles ·que téem açoitado aqudla rica 
região e . aquelle nobre povo. 

Profestos lepetidos téem surgido c'ontra aqul!lla· ano-
malia, protestos frustrados pela deslavada protecção dos 
governos da União. 

Contra e'lla andam a terçar a·rmas, em desesperada 
lucta, os mais 'aguerridos partidos da 'opposição na Re-
publica, sem nada conseguirem, esbarrando diante das 
bâyonetas do exercito brasileir~, quasi todo destacado 
aHi ·, exactamente para defeza d'aquelle execravel produ.:. 
cto 'de teratologia política. 

Como preito á verdade, movido pelo patriotismo e 'ó 
amor a ideias .sans, venho, n'este opusculo, relembrar 
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algumas extravagancias da politiquice d'aquelle Estado, 
que deve ser a guarda avançada da democracia brasi-
leira. . . , ,__ . 

São bellezas .. do castiU1ismo ·po'siüvoide;-que anda en-
venenando a alma gaúcha. 

Antes de tudo, devo 'confessar que faz hoje medo 
escrever qualquer paJavi:a que ,_não .. seja em louvaminha 
dos horn'ebs e· da :ordem de coú~as" a-Ili 'reinalote . .' 

Por motivos faceis de explicar, aquelles sectarios são 
a gente mais odienta de todo o Brasil. 
. Almas semi-barbaras de egressos do regímen pasto-

ril, envenenadas, além d'isso, pelas doutrinas e manhas 
dictatoriaes de um meio positivismo grosseirissimo,-es-
sas da classe hoje dirigente no Rio Grande do Sul -não 
trepidam no manejo dos actos mais violentos na repres-
são d'aquelles que se desviam das normas do seu estreito 
politicar_, (! meng~ ainda ·em cobrir de insultos e ~aldões a 
guem quer que não diga ; ai:n~n a t9das · <'J.S sµ.as tn;slo1,1ca-
d·p.s prete!JçÇ}es. · 

,E;u mesmo, já tive d'isso a_ ma;ls, dura proVFJ,. _ 
_ ·A mais estupida e descara

0
da. _ d,escompostura qu,e, 

em · quarenta e tant.os annos de .J.yc!~.~., levei na ,yi9,a, foi 
\l :; Y.il. arrieirice c.om que entend<!uAe escoicear:~e. a, Fe-
dei-ação, a farriosa Jararac.a_,:· .~;e . ,Roçto . Al~gr,e, . só por 
haver , entre as oligarchias, que ·ncis , ~orr9m,Pem e aviltam, 
ç;oljoc.ado, como era de . justiça,~o . casiilhismo p()siti-
voide. ' 
'; ' .. Tiveram alli a coragem, filha .sle <;:rassa igq9r.~ncia, 
.de contestar o ~ara~ier _.oligarchic9 ~o governicho -9~ .,qe~-
ventqrado E;stãd9. _ 1 _ . ,, 

~ Entretanto, :se a algu~ dos aj .unt~ll]entos qµ.,e, des~ 
graç,am çossas ex-prO,VJI}'Cia~ . cal;Je bem esse q~alifi_cativo, 

é a esse grupête do Rio Grande,_ onde um chefe in,con-
trastavel e meia du4il'! . de i,nandarins, trazem. pela_ gola a 
popula_çªº' suffoc_a?do:-J '1.~ .to.da1) ~s liberda;des. ' ), e~.• , 
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__ ; i r A,_quelles incultos. ,gaúchos ai.oda pensam que oligar~ 
çbia g-qe.r dizer,~ gove1'.'no dç familz;a, governo de pa1·en-_ 
te:s, applicavel soment~. ao , Ceará .. ·. 

Coitados! ' 
Evoguem C _hlotilde e con~ultem~n'a. 
Faz hoje medo, porque a casúlhice vae c_\legando 

até cá; é yeneno q_ue __ vae tr,asJ?ord?ndo, a ponto ~e ter 
gente sua aqui no Rio de Janeiro um pouco por tod:i · ~ 

parte. ;{ . , . .. . . . 
. . , , ~ A. epocha é d'.el\es: tres .das pastas do min,isterio, a 
pr!!;ft1itura, a director_i_a ,da i_nstrucção publica, a directoria 
da Imp1·ensa Nacional, algumas delegacias cahiram na~ 
m~9s dgs terrJv.eis sectarios . 
.. _ O propric;> pr~siden!\.! da Republica, pelo facto : occa~ 
sion.al _de t(!r, né\s~[do no Rio Grand~, quando o_ pae este\'.e_ 
alli destacadC!,. já commetteu a impe~doavel levianda_de de 
proclamar modelar_ q . _regimen alli ~einant<7; e dei_xa-se 
por gosto cavalgar . por Pinheiro Machado, arvo_rado ~111 
Capitão-mór .de, todos riós. . , _ 

. Este anda radiante , _ porquç:_.sua prçw.erbial ambisJo 
e pi;ovada incapacidade mental não ch~gam para lhe dei~ 
xar:' vêr que é o ~u~adurecimen~o do fructo exactamen_te 
sympt9rria da proxima quéda. ·. . ·_ . . , .. . · · 
. -. · O abysmo ertre tp~o Brasil e esse dict~dor seqi res-
ponsabilidade, ess(! ·· collaborador -~ª tréva, esse mandão 
de. -. facto, que se occulta nos , bastidores, escancara-se 
cada vez mais. 

- . ·Indo falar de coµ~a~, do Rio Grande, sine t"t·a ~e sÚt~ 
dia., devo, antes de mais nada, protesta~ · q-~e, aÚi co0?9 
.no Brasil todo, sol,!: do .nu.mero dqs que aqor_afl} a ~erra, 
amam ardentemente o povo e detestam a chamada. classç 
dirigente, em _cl1jo numero avulta.m incompetentes o~ cri-
rnino~os em qualquer gráo. . . , , _, 

· L_encjaria era no .. Brasjl _inteiro a far.:na da democr~c_ia 

Diograndense. Uqi;;i prqlorigada .lu.cr? . de , quasi .dez, a_nrio_~ 
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em prol da republica, que se ·havia distendido dos ulti-
fnos tempos da 'Regencia aos primeiros do reinada' de 
D. Pedro II, tinha sido o ponto de ·partida da leóda, des-
abrochada em pleno romantismo. . 

Todas as outras revoluções dos tempos regenciaes e 
âo segundo reinado haviam sido demasiad0 curtas e 
ephemeras: não deixaram repercussão no espírito popu.:. 
lar. ' 

A do Rio Grande, não; tinha sido cousa séria. 
A democracia brasileira voltava-se para o extremo 

sul, sempre que precisava aviventar tradições ou tomar 
coragem para novos surtos. 

As melhores imagens da rhetorica de nossos tribu-
nos memoravam a ideal Republica de Piratiny, a epopeia 
dos _Fa1Tapos, a inll"epidq dos guascas, as ousadias dos 
gaüchos,-a alma invencivel dos pampas ... 

- Eram phrases mysticas de puro romantismo politico, 
ou de liberalismo ·romantica, como quizerem. 

A principio, Felix da Cunha, com algum talento, e 
mais tarde, durante toda a segunda phase do segundo 
reinado, Gaspar Martins, com talento notavel, e Assis 
Brasil; na propaganda republicana, com talento melhor, 
mantiveram sempre a lenda em estado de ebulição. 

Não é que eu conteste de todo a realidade das ten-
dencias liberaes e democraticas dos rio-grandenses . 

Em parte eram e são verdadeiras,-mas só em par-
te; e, para provai-o, não preciso mais nada do que notar 
a tal ou qúal facilidade com que alli se installou a dicta-
dura castilhista. 

Já não seria tão facil implantai-a em S . Paulo 
como lá. 

As condições das terras e as consequencias imme-
diatas d'essas condições no trabalho, e, pelo trabalho, na 
organisação da propriedade e · da familia, e, pela proprie-
dade e familia, na repercussão que d'ellas actúa na vida 
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so~ial e ,politica,~explicam amplamente o fact.q, n'um 
Estado e no outro. 

A r.hetoriGa nac;ional, superfi~ialissirna e d~sarticula
da, mesmo quando manejada por nossos pretendidos his-
toriadores, ainda não achou geito de explicar cabalmente 
,o progresso de S . Paulo, com o seu liberalismo organico; 
nem a vacillação rio-grandense entre o despotismo da di-
ctadura p0sitivista e os surtos dernocraticos do parlarnen-
.tarisrno ou do presidencialismo americano. 

O facto é que S. Paulo é o filho mais velho da civi-
lisação e da organisação brasileira. 

Pelas condições especialíssimas da terra, apertada 
alli contra o mar pela montanha, o colonisador~ logo 
nos primeiros annos do seculo xvr., galgou a serra, alcan-
çou o planalto, o sertão, e fundou lá a . cidade . 

. Ao passo que em todo o resto do Brasil o colo.no fi-
cou durante seculo e meio, ou mais, arranhando a costa 
como carnnguezj'o, na phrase .graphica de Frei Vicente do 
Salvador, o caso foi o inverso em S. Paulo. 

Por isto, e desde então, elle adian tou-se mais de um 
_seculo ao Brasil inteiro; por isto é hoje o mais culto, o 
mais adiantado, o mais progressi.vo de todos os Estados 
brasileiros. 

O rhythmo da civilisação nacional é avançar para o 
oeste e dominar o grande corpo do paiz. 

S. Paulo antecedeu a todos n'essa direcção: foi o 
primeiro que pisou o sertão e d'elle se apoderou. 

N'esse oeste maravilhoso, onde estão as terras roxas, 
que lhe dão a riqueza, elle plantou tenda antes dos mais. 

Chegou até a funccionar corno agente descobridor, 
como devassador de terras, dando-as a outros, terras em 
que se vieram desenvolver - Minas, Goyaz e Matto-
Grosso. 

Tudo proveio de um só facto: a fundação da capital 
no centro e o avançar para o oeste. 
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Minas occupa o segundo logàr, ·após S. Paulo, na ri-
queza e no progresso, porque foi um desdobramento dá 

·terra: rn'íúer paulista, e fundou tarnbern no centro as ci-
. dades e a vida. . 

D'esse facto inicial proveio o facto immedi.atamente 
fundamental no progresso dos -dois grandes Estados: ·a 
-prisão ao sólo pela agricultura. 

No· norte tarnbem a agricultura se desenvolveu desde 
o seculo xv1; ·mas durante dois se~ulos não sahiram os 

·colonos da costa e da zona da rnatta. • · 
No valle amazonico o caso é especial; houve do se-

culo xvn em diante entradas para o oeste, mas p'rezas ás 
margens do grande rio. · 

Os colonos, pode-se dizer, arranhavam alli as mar:.. 
gens do rio colossal-como tm·ta1·ugas, como os outros 
arranhavam as costas do oceano corno carangueijos. 

· A industria-mater, a officina-mór da civilisação, - a 
agricultura - no vali e amazonico ainda até agora se não 
fundou. 

As industrias secundarias da extrac·ção de productos 
naturaes não podem alli exercer a funcção de agentes ci-
vilisadores do homem. 

As scenas de pirataria que afeiam a politica do 
Amazonas e Pará decorrem d'esse facto e por elle se ex-
plicam. 

No Brasil intermedio, de Bahia a Maranhão,-a de-
cadencia do ramo principal da agricultura-a canoa de 
assucar, explica a modorra política em que se acham 
aquelles Estados, reflexo da má situação economica. 

Pelo que toca ao Rio Grande, é elle ó filho mais 
moço da civilisação brasileira. 

Só do seculo xvrn em diante é que se foi organisando. 
As condições de fronteira explicam em grande parte 

a historia lenta de sua formação e muitos outros • ·casos 
de seu viver. 
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Quanto á vida · sociál, é ifrecustlVel a vú·êrade ·á!Wda 
éXistencia de um verdad'eiro dualismo; oriundo da diver-
sidade das zonas em · que se · divide o Estado: os campos 
e coxilhas do sul, as terras de serra acima. i • ; · 

Em rigor, seria possiv·el estabelecer tres zona·s·:-a dos 
-·campos· do sul; a ·das encostas, depressões e contraforte's 
·das serras; a do 'plarialtb ampi0. 

A primeira e a terceira são do genero das esteppes 
relvosá.s, proprias para: . á criaçãO de gados; tão habil-
mente descriptas pelos ·cllhores d·a sciencia social na Mori-

-golia, na Russia do stil; i'la : Persia:, na Asià anterior e até 
na Africa do Norte. · 1 

· · - Alli floresce ó ' typo do "criador inteiramente .nomade 
em certos pontos, meib nomad·e n'outros. 

Na Mongo+i'.â'·reina á organisação 'patriarchal pma; o 
communarismó de · familia, · 

O typo · vae-se modificando,' aos poucos, á med'id'a 
-que se avanÇa na direcção do sul até chegar .á Africa. 

Na sua passagem, verbi gratia, para a península ibe-
rica, elle se desorga~isa ein conflicto com ·innumeras con-
dições do meio e da concorrencia de elementos esti:angei-
ros e chega á formação d' esse typo commtinario de Estado, 

- tendo como base a familia instavel, como. se póde lêr em 
· Demolins-Les Grandes Routes des Peuples, em Poinsard 
- La question du Marrnc e Le Por·tugal Inconnu, em de 
Preville -Les Societés Africàines. 

Tal a raiz em que se vae prender a desordem -actual 
da política portugueza, que serve de illustração á nossa. 

No Rio Grande temos, não falando das gentes das 
- cidades, pelo menos dois 'typos de população: a dos agri-
cultores das encostas da serr'a· e de serra acima e a dos 
(friadores ·dos campos -e coxilhas. · .. , 

A ·estes, socialmente, se ligam os criadóiies das cha-
padas do plirnaltb. 

São gentes enthusiastas alimentadas de carne aburi-
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,dante, tonificadas pt;lP· matte, 111as algum tanto .desorgani-
sadas, , .meio nomades~ , p.elo mepos pouco sedentarias, 
pouco prezas ao sólo, ; no qqe toca; . principalmente, aos 
peões e capatazes. 

A.costa.m-se sempF~ a. um patrã.o,. não cultivam a au-
.tonomia da .vontade, a iniçiativp. de v.iver por si, traçan-
do-se uma carreira, não ,cultivam a liberdade c.ivil, no sen-
tido moderno. , . , 

São uns .patriarchaes .instaveis,. nomeadamente nos 
seus chefes, estirpe d' esses caudilhos que pululam na terra 
gaúcha, dos quaes tantas <luzias surgiram . nos dias qa re-
volução federalista . 

. Alguns, .mais desprendidos, ou. mais digo.os, ou almas 
mais alevantadas, abraçaram a causa da revolução, como 
Gumersindo Saraiva; 04~ros, temperamentos de trucu-
lentos sequazes, abraçaram · a causa dos pica-páos, a causa 
do despot;:i. Castilhos, cpmo esse ultra famoso João Fran-
cisco, hoje repudiado pela propria oligarchia que se apo-

_derou do Estado. 
Esse é o esteio mór . do castilhismo. 
Quanto aos agricultores da ex-província, acham-se 

e\les pela maior parte nas colonias. de origem estrangeira. 
Se estas já estivessem de todo nacioi;ialisadas, abra-

sileira.das, pelo menos pela língua, e tomass~m mais inte-
resse pelas cousas políticas, o castilhismo voaria pelos 
ares; porque não se póde acredit(!r. que · uma democracia 
rural, intelligente e prospera, se submettesse ao jugo de 
ferro d'um positivismo espurio, manej ado por um par de 

.nullidades, como Pinheiro Machado e Borges de Medeiros. 
É, pois, no elemento semi-barbara do regimen pasto-

ril que se abroque\la o castilhismo positi voide. 
A democracia das colonias é-lhe indifferente, porque 

.não · está organisada, não está intensamente abrasileirada, 
não lhe repercute n' alma a vibração americana do libera-
lismo. 
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Nas gentes das cidades ha a distinguir os descenden-
tes dos colonos, que vivem das industrias ou do commer-
cio, nas mesmas condições de indifferença dos seus pa-
rentes das colonias, e os descendentes da velha estirpe 
nacional. 

D' estes notam-se tres grandes classes: a dos funccio-
narios publicos, adeptos todos do poder; a dos que vivem 
das profissões liberaes; a dos negociantes e empregados 
no commercio ou nas industrias . 

N'estas duas ultimas ordens de gentes dividem-se as 
opiniões: existem pica-páas e mar a gatos. 

A roda dentada da dictadura vae ganhando terreno; 
porque dispõe do poder, e o podei· é o poder·, como affir-
mava o tribuno da epoca imperial. 

Importa dizer que o castilhismo calcinará a alma rio-
grandense, até que haja governo de · gente que pense na 
União e ponha aquillo abaixo em quinze dias. 

Urna vista systematica sobre os desacertos e vio-
lencias do peor dos governos flageladores do Brasil, de-
terminará facilmente os seguintes grupos principaes de 
phenomenos que alli despertam a attenção: accentuado 
.jesuitismo, prenhe de manhas e traças geitosas, principal-
mente no intuito de velar a lucta. real existente entre os 
proceres do partido; despotismo implacavel como norma 
de governo, tanto mais terrivel quanto é alimentado, por 
systema, dentro das estreitas doutrinas theoricas d'um 
fanatismo crendeiro, despotismo que se traduz em perse-
guição tremenda aos adversarios sob todas as formas, 
nomeadamente na linguagem vehementemente descabel-
Jada da imprensa e das arengas dos detentores do poder, 
por um lado, e por outro, em protecção, sem peias, aos 
amigos, considerados esteios da situação; barbansação 
.geral dos costumes que se accornodarn cada vez mais 
<:orn a violencia; como remate,-o cont1·abando, por to-
dos os lados, como meio de arredondar fortunas, oe-



10 

gociata que muitos figurões não acham de todo despre-
sivel. 

Urge desfiar ás .pressas as contas d' este rosario. 

II 

O jesuitismo manhoso, para occultar ao Brasil em 
geral as dissencões dos proceres dG castilhismo, é patente-
e exposto aos olhos de todos. 

Os testemunhos da imprensa e de pessoas fidedignas. 
é unanime. 

São de vulgar noticia as antipathias e desavenças. 
entre Pinheiro e Cassiano; entre aquelle e Borges de-
Medeiros; entre este e Carlos Barbosa; entre os dous. 
ultimos e João Francisco. 

Sabe tod a a gente, por exemplo, que, sendo este 
endeosado por todos os castilhistas, porque tinha inspi-
rado especial confiança ao fallecido tyranno , e gosando 
-principa!mente da amizade de Pinheiro Machado, logo 
que Medeiros entrou a ter ciumes do senador arvorado 
em grande potencia pQlitica no Rio de Janeiro, come-
çou o caudilho do Caty a ser maltratado pelo governo 
de Porto Alegre, que lhe foi retirando a força e ata-
cando o prestigio. 

«Ü senador, escreve provecto jornalista, conhecedor· 
-das cousas do Rio Grande, tinha no caudilho do Caty· 
uma força incontestavelmente grande e valorosa: o snr. 
Medeiros percebeu o perigo e cortou,,,lhe as azas. 

Primeiramente reduziu-lhe o numero de praças aquar--
teladas que faziam do Caty uma Sebastopol da fronteira, 
·depois extinguiu aquell a praça de guerra, q uando viu 
que, pela reducção do effectivo, ella não representari a, 



11 

uma resistencia séria, depois annullou moralmente o cau-
dilho, por meio de um monstruoso processo de contra-
bando, e, em seguida, armou-lhe a cilada de Sant' Anna, 
onde elle devia cabir e na qual pereceram os seus dous 
valorosos irmãos e um precioso amigo, de alto valor pes-
soal. 

Esses golpes, que pareciam ferir o coronel João Fran-
cisco, foram outras tantas pancadas que o senador Pi-
nheiro Machado recebeu no alto da cabeça, deixando-o 
desmontado e sem aquelle ponto de apoio.» 

Toda a gente sabe o que aconteceu depois. 
Quando se suppunha que a !ucta ia irromper violenta 

. entre João Francisco e o governo de Porto Alegre, como 
tudo parecia indicar pela grita levantada pelo caudilho e 

-as respostas que lhe dava em discursos e escriptos o 
snr. Flores da Cunha , orgão de Medeiros na occasião, 
tendo o caudilho appellado para seu chefe Pinheiro Ma-
chado, pedindo-lhe apoio, o jesuitismo geral poz-se em 
acção. 

O senador quebrou o corpo e telegraphou que -
pe/a ultima ve:{, ia aconselhai· o amigo transviado . .. 

o caudilho, tambem jesuita, percebeu o jogo, viu que 
ia ficar só e de todo perdido: tratou de fazer pazes ge-
raes ... 

Telegraphou para Porto Alegre a amigos n'estes 
termos: 

o Diante da tremenda crise política (?) que acaba de 
·rebentar no Rio, produzida pelas defecções de amigos 
de hontem (?), que hoje de parceria com inimigos costu-
mazes se atiram ferozmente (?) contra Pinheiro Ma.chado, 
principal sustentaculo da Republica, é chegado o mo-
mento do nosso partido em toda a parte cerrar colu-
mnas em torno de Pinheiro Machado, que é o mesmo 
que dizer em torno da bandeira da Republica (!!) . 
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Eu mesmo agora, com a alma dilacerada por pro-
. funda dôr, ante . tão grave situação (?) estou prompto 
(podera óão !) a chegar á forma, com todos os velhos 
companheiros, para constituir a muralha de defeza da 

· Republica. 
Em taes occasiões, o dever impõe o sacrificio da 

·paixão para auxiliar a defeza da causa da Patria. 
Peço-vos servirdes interpretes taes sentirr.entos por 

mim e meus amigos )unto do Governo e do Chefe ahi. » 

Como tudo isto é typico ! 
O caudilho faz phrases, phantasia tremenda (gosta 

muito d' esta palavra . .. ) crise politica no Rio pelas de-
tecções de amigos de Pinheiro, sustentaculo da Republica. 

Até hoje ninguem sabe que crise foi essa, guaes fo-
ram os inimigos traidores , e como é que o sr. Pinheiro 

·· M3chado é o sustentaculo da Republica. 
O homem do Caty pegou pela cauda a occasião de 

se chegar aos seus perseguidores e mais nada. 

III 

Despotismo, persef{uição aos adversarias, por factos e 
linguagem despejada da imprensa, p1·otecção descarada 
aos amigos da situação são cous as todas que resaltam 
d'estas transcripções, que faço para argumentar com es-

- criptores e jornalistas da propria terra devastada pelo cas-
tilhismo: 

«A organização do Rio Grande do Sul aberra do sys-
tema americano, é toda ella calcada, á força de marreta e 
malho, nas · aspirações da política positiva de Augusto 



Comte, que em parte nenhuma do globo teve· applicação, 
nem na Groenlandia, nem no archipelago de Lafoden. 

Quarito ás nossas origens ethnicas, aquel la organisa-
ção, desmente , e contraria absoluta e fundamentahnente 
as tradições brasileira e rio-grandense, atravez das quaes 
passam sempre o sopro animador e viv:ificante e a vibra-
ção da liberdade, como os effiuvios das correntes de alta 
frequentia com que a darsonvallisação agita e modifica 
milagrosamente as condições do organismo humano, ao 
passo que na actual modelação do Rio Grande do Sul o 
que predomina é a intolerancia insolente e a tendencia 
manifesta para o absolutismo czaristá. 

Não obstante a origem tambem absolutista da metro-
pole portugueza, de onde promanámos, havia na velha 
Lusitana as tradições da liberdade municipalista que, ape-
zar da politica parlamentar do imperio, foi sempre a 
atmosphera em que o povo rio-grandense viveu durante 
os sessenta e sete annos da independencia. 

Hoje, essa tradição formosa, que constituia o lar da 
nossa liberdade em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul 
está completamente apagada da realidade e, ou é uma 
bella reminiscencia historica, ou uma aspiração popular a 
transformar-se em artigo de programma partidario. 

Politicamente ericaradc o problema, no R io Grande 
do Sul não ha presidencialismo, nem ideal, nem pratico: 
ha persona.lismo. , 

Depois de promulgada a Constituição positivista , 
abertamente, francamente, amplamente positivista, houve 
a adaptação triumphal do castilhismo, pela influencia 
absoluta, dominadora de Julio de Castjlhos, que a revolu-
ção e a guerra civil tornaram ainda maior, incontrastavel, 
profunda. 

, Fallecido o dictador, o poder espiritual, comÓ lá se 
diz .. orthodoxamente, incrustou-se no presidente dQ Es-
tado, dr. Borges de Medeiros, que já exercia o temporal. 
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Do accúmulo dos dois poderes na mesma entidade, 
resultou o predomínio pessoal do dr. Borges que acabou por 
diluir e abafar o castilhismo, substituindo-o pelo borgismo. 

Lentamente, o pequeno dictador foi impondo a sua 
vontade, onde e sempre que, por lealdade á sua memoria, 
deviam predominar o nome e os processos do fallecido 
dictador. 

De sorte, que, no Rio Grande do Sul, não ha regí-
men republicano presidencial, ha tão sómente o absolu-
tismo dictatorial positivista, instituido por Julio de Casti-
lhos e deturpado ridicul'amente pela simplicidade sorri-
dente e layolesca do seu mumificado successor. 

O systema republicano presidencial que adoptámos 
funda-se no regímen representativo e no Rio Grande do 
Sul ha uma verdadeira mescla, que escapa a esse regí-
men livre e democratico, porque, ou é a vontade do pre-
sidente ou do chefe que prevalece, fazendo nomeações 
onde e quando deveria manifestar-se a vontade do povo, 
pelas urnas, como acontece com a escolha do vice-presi-
dente do Estado e dos vice-intendentes, nos municípios 
oride ha esta entidade; ou realmente funcciona o processo 
eleitoral com appellação para o presidente do Estado, que 
é pura manivela na mão do chefe, quando não .é o pro-
prio chefe que accumula as duas funcções ~ 

Ainda está palpitante o caso typico, característico e 
especifico da fronteira, em que continua a ser heroe o 
caudilho João Francisco, o qual, na opinião do dr. Flores 
da Cunha, deputado estadoal e amigo intimo do dr. Bor-
ges, «é realmente o mais abjecto dos seres e o mais in-
fame dos homens i>. 

E esse caso não póde deixar mentir, nem errar: a 
paixão não póde cegar-nos, porque apenas relatamos fa-
ctos realisados entre membros do mesmo partido, e utili-
samo-nos de palavras estriptas e assignadas pelos pro-
prios interessados na solução da contenda. 
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Em toda esta tristissima pendencia, a figura do pre-
sidente do Estado, dr. Carlos Barbosa, ficou totalmente 
apagada; quem apparece·N em foco foi o dr. Borges de 
Medeiros a quem, até as auctoridades locaes telegrapha-
·vam de preferencia para solicitarem providéncias e par-
liciparem noticias dos acontecimentos. 

E é tal a nefasta influencia personalista do sr. Me-
deiros, na acção politica e administrativa do Rio Grande 
do Sul, que conseguiu do chefe do governo do Estado a 
nomeação do dr. Mello Guimarães para juiz de comarca 
de Cachoeira, quando era · publico e notorio que elle se 
<=tchava implicado nos morticínios de Sant~Anna, como 
prin.cipal responsavel. 

E antes de se ter provado que esse Juiz não era réo 
de assassinato, o dr. Carlos Barbosa 110meou-o magistrado 
de uma comarca: oito dias depois foi expedida ordem 
·de prisão preventiva contra esse «modelo de Juiz, honra 
da Justiça rio-grandense », ria phrase d'o Dr. Medeiros.)) 

Por estas palavras do illustre dr. Pinto da Rocha, 
provecto jornalista, professor de direito da faculdade li-
'vre de Porto Alegre, ex-deputado federal, que a fundo 
conhece a politica rio-grandense, fica-se bem a ter uma 
idéa do dispotismo reinante na terra dos Farrapos. 

·· Pelas que se vão seguir penetra-se amplamente no 
systema de arrocho para com os proprios funccionarios 
quando não fecham os olhos ás alicantinas de amigos do 
peito. 

Faz-se vista gorda á prevaricação, contanto que se 
não diminua o numero dos sustentadores do nefasto re• 
gimen, que alli impera por desidia indesculpavel da 
União, que, ao contrario, o tem protegido e ajudado. 

« Emquanto o chefe do partido, pela organisação in-
terna do tal partido dominante no Rio Grande do Sul, 
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__ tiver a supremacia de que realmente dispõe a respeito 
da política, é impossivel ao governo ter ampla liberdade 
para tratar da adminis_tração do Estado. 

Vamos demonstrai-o com . um facto que é categorico. 
A Constituição do Estado determina que o Presi-

dente será auxiliado na administração por tres secretarias 
de sua exclusiva confiança, que presidirão aos departa-
mentos do Interior, Fazenda e Obras Publicas. 

O secretario do Interior é um dos substituto.s do 
Presidente em casos de impedimento e .cada um dos ou-
tros secretarios substitue o collega na ordem da referida 
enumeração. 

Ha mais de um anno a Secre.taria da Fazenda · está 
vaga, e, apenas, interinamente dirigida pelo secretario 
das Obras Publicas, dr. Candido de Godoy ... 

Porque? 
A Secretaria das .Obras Publicas é, corno a da Fa-

zenda, de um grande accúrnulo de serviço de diversas 
especies, que dá ao titular da pasta um trabalho hercu-
leo. 

Reunidas, ha um anno, em um .só homem, as duas 
funcções tão complexas dos dois departamentos, não é 
possivel conseguir normalidade no cumprimento dos de-
veres, , nem regularidade no desernpen ho das funcções, 
nem attenção fecunda aos intere.sses geraes da adminis-
tração. 

Por mais intelligente e forte que seja o secretario 
das Obras Publicas, não poderá resistir a esse excesso 
de trabalho, ou, se isso não é verdade, fica ampla.mente 
provado que é uma inutilidade a Secretaria da Fazenda 
no Rio Grande do Sul, visto como os factos estão de-
rnons~rando que um só secretario póde, durante um 
anno, servir perfeitamente os dois departamentos, sem 
prejuizo da sua saude e com vantagem para os interes-
ses publicos. 



l7 

Mas porque ra·zão· está vago o cargo de secretario 
da Fazenda? 

Exercia. essa funcção, desde ·que o dr. Carlos Bar-
bosa assumiu o governo do Estado, o sr. Alvaro Baptis-
ta, irmão do dr. Homero Baptista, deputado ·federal pelo 
Rio Grande do Sul. 

A cornpetencia; a illustraÇão, a oTientação, a energia 
firme, o. zelo incontestavel com qu.e o dr. Alvaro Baptista 
dirigiu a Secretaria das Finanças, ficam ampla e irrecu-
savelmente maniféstados no . seu Relatorio, o mais vigo-
roso documento que o regimen republicano produziu, 
durante vinte annos, naquelle Estado. 

Essas qualidades não podiam agradar ao sr. dr. Bor-
ges de Medeiros, "porque lhe .perturbavam os processos 
politicos por meio dos quaes elle procura manter a .cohe-
são dos seus amigos. 

O dr. Alvaro Baptista quiz administrar com energia, 
quiz tratar dos interesses geraes .do . Estado, sem se 
preoccupar com a politica do partido e apertou com os 
collectores estadoaes para cumprirem os seus deveres, 
apressando e tornando effectivo o pagámento de impos-
tos atrazados, em divida, ;a fim .de recolhei-os aos cofres 
do Thesouro, como era de lei, que elle, secretario, tinha 
obrigação de cumprir, sob pena de ser desidioso e, por: 
tanto, delinquente. 

Cómeçaram a: chegar ao seu conhecimento officios e 
informações reservados, explicando os motivos de atra-
zos e solicitando benevOlencia. O secretario insistiu ener-
gicamente e exigiu o immediato cumprimento do dever; 
sem oenevolencias ·incbmpativeis com as imposições irre-
cusaveis : das leis ei:n vigor. · 

Ameaçados, os collectores dirigiram-se, pessoalmen-
te, ao dr. Borges de Me.deiros, em Porto Alegre, e fize-
ram-lhe vêr que, sendo os devedores remissos, em quasi 
sua totalidade, membros, e alguns proeminentes, do par-
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tido situacionista nas suas respectivas localidades, se 
viam na impossibilidade de fazer a cobrança immediata 
e judiciada, como pretendia o secretario ·da Fazenda sob 
pena de haver uma verdadeira debandada para os parti-
dos democratico e federalista. 

Isso alarmou o dr. Medeiros que, immediatamente, 
intimou o presidente do Estado a chamar á ordem o se-
cretario da Fazenda para que se submettesse ou se de-
mittisse ... 

E, passados dias, o dr. Alvaro Baptista renunciava 
o cargo de secretario da Fazenda, no qual tantos, e tão 
grandes, e tão brilhantes serviços podiam ainda prestar 
o seu formoso talento e as suas ambições republicanas. 

Eis ahi como o presidente do Rio Gnrnde do Sul 
tem a mais ampla liberdade para tratar da administra-
ção ... 

No Rio Grande do Sul os funccionarios publicos, do 
inferior ao superior, são todos de nomeação do presi-
dente do Estado, mas este, pela organisação interna, alli 
estabelecida, apenas manda lavrar o decreto e assigna: 
quem nomeia e demitte funccionarios do Estado e de to-
dos os municipios é o dr. Medeiros, e se o presidente re-
calcitrar vae para o livro negro e se não se submetter, 
porque a submissão é a base do aperfeiçoamento, está 
irremissivelmente condemnado, como já esteve o dr. Car-
los Barbosa, que chegou a vêr em palacio o dr. Juvenal 
Muller, vice-presidente do Estado, para insinuar-lhe que 
lhe devia passar o governo e recolher-se a J aguarão para 
tratar da saude. 

Os deputados á Assembleia Orçamentaria não são 
escolhidos pelo povo, nem mesmo pelo partido nas loca-
lidades: o sr. Borges de Medeiros, em Porto Alegre, 
compõe a lista e remette-a aos Intendentes do Município 
para que estes rea lisem as eleições previas; isto é, a 
apuração d' esses nomes até tal dia determinado. 
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Essa lista, mesmo sem as respostas approvativas tlos 
Intendentes, é publicada no orgão official, que proclama 
os candidatos: no dia da eleição é aquella certeza,-a 
victori,a é colossal, o partido· vence em toda a linha, mais 
uma vez tocam as fanfarras, espoucam os foguetes e são 
acclamadas vibrantemente a memoria de Julio de Casti-
lhos, o immortal, e a benemerencia de Borges de Medei-
ros, o puro. 

Pela mesmissima forma são escolhidos os intenden-
tes municipaes e quando, em eleição leal, a opposição 
vence, como em S. Gabriel, Cahy, S. Sepé, Bagé e ou-
tros municipios, o presidente do Estado, que não faz po-
litica e só administra, annulla as eleições, e obedecendo 
ás ordens do snr. Medeiros, destaca da secretaria do In-
terior e da Brigada Militar funccienarios e officiaes, que 
vão dirigir a politica e fazer a administração interina do 
municipio, e que depois se fazem eleger intendentes, 
como succedeu em Caby, Bagé, Piratiny e Alfredo Cha-
ves. 

É interessante esse modo de ver a politica ... 
Os situacionistas do Rio Grande do Sul detestam a 

intervenção, sempre contra ella se insurgiram, sempre 
entenderam que qualquer acto legislativo de regulamen-
tação do art. 6. 0 da Constituição seria um attentado in-
qualificavel á autonomia local, a morte do regimen fede-
rativo ... 

No entanto, no Rio Grande do Sul, a autonomia 
municipal, que a Constituição da Republica salvaguardou 
eloquentemente , e na qual assentou toda a construcção 
republicana da Patria, a autonomia municipal, pela orga-
nisação politica rio-grandense é um verdadeiro joguete 
nas mãos de um malabarista desastrado. 

Manda o sr. Medeiros e o município ha de curvar a 
cabeça; se o não fizer a eleição será annullada pelo pre-
sidente e, cassada a autonomia municipal, receberá elle 
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urrf capnao, um major, um tenente ou um cabo da Bri-
gada Militar, que será o intendente, emquanto o sr. Me-
deiros entender que esse preposto é que consubstancia a 
pureza dos principias republicanos em toda a verdade .. . 

E issoj que acabamo's de escrever, .desafia .altiva-. 
mente a contestação de quem quer que · seja, rio-gran-
dense ou não, da bancada federal, do exercito, da ar-
mada ... » 

Eis ahi. Nada mais · claro, nem mais concludente. 
São factos e àllegàções irrefutaveis, que deveriam 

levantar protestos pelo' Brasil inteiro. 
Todas estas incontestaveis verdades são em resposta 

ao Marechal Hermes; quando se lembrou de elogiar o 
negregado regímen rio-grandense, chamando-lhe. modelm· . 

IV 

Os trechos que vão a seguir põem a nú o systema 
de infames pasquinadas em moda alli na imprensa do 
governo. 

São elles em resposta ao senador Pinheiro Machado, 
quando se lembrou de cantar a candura da linguagem 
de seus correligionarios; 

Essa pilheria do illustre caudilho provocou esta re-
plica, verdadeiramente esmagadora, por firmar-se · er,n 
factos incoritestes e alguns d'elles, sem a menor duvida, 
escandalosos: 

«Ü senador Pinheiro Machadei é representante ·de urn 
Estado onde predomina o partido da dictadura- positi-
vista; onde a compressão é uma realidade indiscutivel, e 
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:onde a imprensa official nunca, nunca, nunca teve outros 
processos que não fossem a mentira, a injuria, a calumnia 
e a ameaça clara, positiva e sem rodeios nem ambages, 
quer nas cidades do littoral e do interior, quer na pro-
pria capital do Estado, na presença do chefe do partido, 
da força armada e com incitamento dos governos cons-
tituidos. 

O senador Pinheiro Machado sabe, de sciencia pro-
. pria, sabe, por ter lido, que os seus amigos no Rio Gran-
·de do Sul, em Porto Alegre, fundaram um jornal, inti-
tulado Debate, exclusivamente para o fim de injuriar, 
diffarnar e aviltar a honra dos adversarios. · 

O senador Pinheiro Machado sabe que o snr. Bor-
ges de Medeiros era sacio dessa empreza, ao mesmo 
tempo gue era presidente do Estado; sabe que, entre 
outras infamias de grosso calibre, ao mesmo passo que 
tecia encomios descabellados a s. ex .ª, dizia que o dr. 
Fernando Abbott era um bebedo, um ladrão e um assas-
sino; que o dr. Assis Brasil era um patife; que os demo-
cratas e federalistas eram uma sucia de bandidos, uma 
quadrilha de gatunos e salafrarios; o senador Pinheiro 
Machado sabe que esse jornal chegou a pedir a elimina-
ção dos adversarios, aconselhando o governo a fazer a 
selecção artificial; o senador Pinheiro Machado sabe gue 

. aguelle pasquim era do seu partido, dirigido pelos estu-
dantes da Faculdade de Direito, filhos dos chefes politi-

. cos da Cachoeira e da V accaria e pelo primogenito de 
um desembargador .do Superior Tribunal do Estado, que 
foi o orador do partido que, da rua, saudoµ, em discurso 
vermelho, a individualidade política do sr. senador; o 
sr. Pinheiro Machado sabe que o dr. Borges de Medei-
ros, nos dias em que as diatribes eram mais descabella-
das, descia do palacio do governo e ia visitar a redacção 

.do Debate, concitando esses moços estudantes a prose-
guirem no caminho enc.etado, atirando-os contra os pro-
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prios mestres da Escola Superior de que eram alurnnos 
e collocando-os , depois de assim bem corrompidos, na 
administração municipal, na política e, o que é doloroso 
e de tristes apprehensões, nas cadeiras da magistratura. 

E o sr. Pinheiro Machado, que sabe de tudo isso, 
que tudo isso applaudiu, que tudo isso animou com a 
sua approvação, ainda hoje vem, em discurso politico, 

-de responsabil idade, lançar sobre as suas proprias victi-
rnas, sobre os martyres dos instinctos sanguinarios dos 
seus amigos e dos seus ajudantes, a responsabilidade dos 
crimes e das monstruosidades que nós temos soffrido e 
que elles teern praticado, com urna preversidade que se-
ria sufficiente para justificar perante a consciencia da his-
toria a revolução mais sangrenta que viesse a explodir. 

E, porque motivo havemos nós de ser generosos 
com o sr. senador e com os seus amigos e ajudantes de 
carrasco, quando s. ex." cornnosco absolutamente não 
tem generosidade, nem consente que a tenham os seus 
amigos? 

A representação rio-grandense na Carnara dos de-
putados federaes está desfalcada de um de seus mem-
bros: ha dois annos que este homem, no delirio ambula-
torio de uma paralysia geral progressiva, passeia por toda 
a parte, n'uma peregrinação dolorosamente triste, e de-
finha lentamente , sem que para elle nem para o seu par-
tido lucille a estrella de urna esperança. 

Esse homem foi, no sul, o redactor chefe da Fede-
1·ação, o . orgão official do governo, do partido, do sr. 
Borges de Medeiros e do snr. Pinheiro Machado; não ha 
no Rio Grande do Sul um só adversaria, federalista ou 
democrata, de nome illustre ou de modesta reputação, 
que esse homem não houvesse injuriado, diffamado, ca-
lumniado, torpe e desbrngadarnente, com scicncia e con.-
sciencia plena do sr. Pinheiro Machado, que o fez depu-
tado federal e que sempre o distinguiu e animou! ... 
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Esse 'homem, com o apoio de todo ·o partido, sobre-
tudo dos chefes de rnór. valor, escreveu as maiores infa-
mias de que ha memoria, calumniou e insultou á vontade, 
impunemente uma sociedade inteira, e é hoje deputado 
federal pelo Rio Grande do Sul. 

Nunca foi possível obter da justiça .dos homens, na 
-te-rra infeliz dos Farrapos livres, a condemnação do ca"' 
lutnniador, acobertado pelo apoio . dos chefes dos asseclas 
e da força publica.» 

Em assumpto tão grave preferi, como era de razão, 
conceder a palavra a uma teste'munha occular da maior 
respeitabilid ade, cujos depoimentos não andam nas pagi-
nas de obscuros jornaes de província e sim nas colurnnas 
do Dz'ar·io de Noticias, um dos mais applaudidos orgãos 
da imprensa da capi tal da Federação. 

São repositorios de factos positivos, irrefutaveis, es-
magadores, colhidos no meio de enormíssima quantidade . 

Outros muito mais deprimentes teem-se alli dado, 
que me abstenho de compendiar, porque entram nos do-
mínios da pura crueldade. 

Citarei apenas mais um trecho, eloquente a mais não 
ser, attestado da deploravel situação de espirito a que 
-chegou o partidarismo na terra dos pampas. 

É o caso que o intendente municipal da cidade do 
-Rio Grande, chegou, aos 25 de julho de 1900, a ter ·a co-
ragem de aconselhar aos seus amigos o assassinio dos 
a·dversarios, e, no dia seguinte o seu jornal- União Ci-
vica- estampava as monstruosas palavras que vão no 

. final do depoiment9 do chronista: 

((Desrespeitando a magestade funebre e sagrada de 
um cerniterio, junto a urna sepultura ainda quente, v. ex.a, 
-- chefe do partido e primeira authoridade local, á frente 
da on~a fanatisada que 0 domina pel:a bajulação, não teve 
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duvida em incitar a raiva incandescente da multidão des-
VÇJ.irada, convidando-a para a matança e para a heca-
tombe. 

E como se não bastasse essa suprema degradação 
moral, essa ostentação terrorista do crime, esse desafio 
verbal atirado ás faces .de um povo, durante uma ceri-
monia funebre, convertida na mais horrenda .e bestial or-
gia de sangue , v. ex. a, ainda no dia seguinte, pelas co-
lumnas do seu aprimorado panegyrista, mandava insµltar 
a civilisação, mandava injuriar uma sociedade inteira, es-
carnecia da lei, e arrastava a sua authoridade pela lama 
das sargetas, repetindo. em letras negras as palavras vio-
lentas que p1oferira no cemiterio e que envergonhariam 
o proprio Troppmann. 

Eu vou recordar-lhe esse triumpho com que v. ex.ª 
illustrou a historia da sua esplendida e sábia direcção po-
·litica sobre essa infeliz cidade, transcrevendo aquelle pri-
moroso mimo litterario que devia ser inscripto em letras 
de ouro sobre uma lapide de marmore negro, no fron-
tespicio da casa em que funcciona a União Cii,ica ! 

Eis aqui os seus períodos eloquentes e magestosos., 
datados de 26 de julho de 1900: 

«Ah! misera veis! 
<<V amos esmiuçar muito e muito o doloroso aconte-

« cimento: e se das nossas incessantes pesquizas confir-
« mar-se que um d' esses bandidos foi o mandante da tenta-

.«tiva de assassinio feita contra o nosso companheiro, FARE-

«MOS ROLA~ CABEÇAS AOS PARES, ÁS DUZIAS 1 TRANSFORMA.NDO 

«AS RUAS EM ESTENDAES DE CA.DAVERES DE MARAGATOS. 

«A NOSSA VINGANÇA SERÁ EXERCIDA Á BALA, Á FACA. 

<e BREVE TEREIS A PROVA!>> -(1·) 

É horri vel ! DispensÇ1 commentarios. 

(1) Pinto da Rocha-,-- Cartas Abertas, pag. 34 e 35. 
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V 

Á vista de tão escandalosos · factos e de tão com-
pressor e desalmado systema, não é de admirar a intensa 
ba,.ban·sação que se vae distendendo por todo o Esta·do, 
da qual o artigo seguinte, reproduzido da Ga '{eta do 
Commercio e do Maragato-dá nitida ideia: 

«Por mais que a opposição procure pautar na tole-
rancia e na cordialidade as normas do seu viver diante 
d'esta asphyxiante situação que domina o Rio Grande, á 
custa do eterno favor da União, surge-lhe sempre, dolo-
rosamente, o dever de clamar com 'energia contra os ne-
fandos processos que esbirros inveterados na pratica do 
crime vão impunemente executando·pelo Estado em fóra, 
pelo absoluto despreso: pela nossa civilisação e até pelas 
proprias autoridades mortas que, na capital, fingem de 
governo 1·epublicano. 

É um nunca acabar! Os bandidos emergem como 
hervas damninhas em cada canto do Rio Grande, apu-
nhalando os adversarias e até os amigos, á sombra da 
tradicional impunidade garantida pelos mandantes, che-
fes e chefetes de maus bofes, sem cultura e perpetua-
mente sedentos de sangue; e isto que se diz governo mo-
delo, todo cheio de sensibilidades 1·epublicanas e precon-
ceitos hypocritas, cala e consente, sempre a braços com 
um incuravel desanimo, mixto de pusilanimidade e de co-
vardia, que estimula ardentemente os faccinoras a novas 
façanhas. -

Mata-se actualmente no Rio Grande com franqueza 
e á vontade. Quem é amigo da situação póde · sahir des-
assombradamente de garrucha em punho ou de lança em 

~ 
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riste e sacrificar os seus desaffectos, por este ou aquelle-
pretexto futil, que o castigo é nullo e o heroe ficará talvez 
mais recommendado aos chefes como homem de valor. 

O chefe de policia é um bom cidadão, excellen.te 
para firmar o expediente, expedir carteiras de identidade: 
e passear na rua da Praia, porque, no mais, a sua acção. 
é nenhuma. Os sub-chefes não lhe ·dão satisfações, fazem 
o que entendem ou, por outra, fazem politica pelos mu-
nicípios, quando lhes não dá tambem para ordenar a 
eliminação de Fulano ou Beltrano, de sorte que não ha 
receio, por parte dos matadores, de serem sequer pro-
cessados. 

Não inventamos. É esta, inteira e transparente, a .. 
dolorosa verdade. 

Consultem-se os jornaes n'estes ultimos mezes, e 
veja-se se é ou não ·assombroso o incremento que vae: 
tornando a ter o homicídio pela campanha do Estado .. 

É simplesmente alarmante! 
Das primeiras victim.as foi o denodado Innocencio-

Garcia, barbaramente abatido a golpes de cacete e facão,. 
a ponto de lhe haverem cortado quasi a metade da cara L 
O dr. Vasco Bandeira foi á Villa Rica, onde se sabia 
bem quem eram os autores do covarde assassinio, tendo. 
chegado mesmo o finado coronel Gonzaga de Azevedo a 
prestar declarações precisas, é voltou, sem ter colhido 
uma só circumstancia que o animasse a instaurar pro -:-
cesso ! 

D'ahi por deante, vem os casos parecido~ se multi-
plicando, n'uma proporção assustadora. É o mass acre do 
Livramento, onde tombam tre s victimas, da propri a si-.. 
tuação, figuras salientes no meio fronteiriço, e os habeas: 
co1·p11s e a escancarada protecção dos governantes e as. 
musicas officiaes, no dia do sepultamento das victirnas,. 
tripudiam impiedosamente sobre os cadaveres, emquanto 
o chefe de policia, justamente· no momento das investiga-
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ções, vae passear a Jaguarão1 em lugar de cumprir o de-
. ver de apparecer em pessea no logar do crime ·mons-: 
truoso. 

É um sub-intendente do Herval a matar ou deixar 
matar um pobre tropeiro, a titulo de ser elle contrnban-
dista. É no município de S. Gabriel, a policia a matar 
outro individuo, porque resistia á prisão. :É, em Nonohay, 
o escrivão e o ex-:sub-delegado de policia a matarem 

· Francisco Padilha, devotado federalista, membro do di-
rectorio local, forte commerciante, chefe de familia, con-
fiantes no poderio nefasto do sr. Firmino de Paula nos 
domínios serranos. 

É, ainda no Livramento, ha poucos dias, um bandi-
do anonymo a matar, a tiros de carabina, um filho de 
conhecido· fazendeiro, saqueando-lhe o cadaver. E a lista 
por ahi vae, intermina e desconsoladora. 

Onde estão as indagações referentes a semelhantes 
crimes? Que providencias tem tomado o chefe de policia, 
para averiguar esses casos? 

O Con·eio do Povo, .por exemplo, em telegramma de 
Santa Maria, homem, diz sem rebuços que o assassínio 
do nosso mallogrado amigo Francisco Padilha, em Nono-
hay, foi praticado, ao que diz pessoa fidedigna, pelo es-: 
crivão e o sub-delegado. 

Leu esta nota o dr. Vasco Bandeira? Que diligencias 
ordenou para verificar a veracidade da denuncia? 

Certamente nenhuma. S. s.ª não tem geito para as 
· delicadas funcções que está a exercer, nem tem o apoio 

e o estimulo ae um governo de alma de pedra, vergo-
nhosamente indifferente á desmoralisação que avassallou 
a situação, a começar pelos templos da Justiça, transfor-
mados em casa de Orates, e a terminar nas confissões 
publicas, de um deputado amigo, na imprensa, pior entre 
estylismos causticas, da connivencia de tal situação em 
monstruosos crimes de varies .tempos.» 
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Tal o estado real em que se debate o Rio Grande 
do Sul, a terra de Silveira Martins e Assis Brasil, sob o 
guante ferreo do sr. Borges de Medeiros, com o assenti-
mento do sr. Pinheiro Machado. 

Possam os federalistas algum dia expungir da terra 
gaúcha esse regímen do terror e da morte. 

Escusado é depois de tudo isto insistir sobre o con-
t1·abando. 

Sei que este existe um pouco por toda a parte no 
mundo inteiro. 

Sei que nas regiões fronteiriças reina com maior ou 
menor desplante. 

O Rio Grande do Sul não faz excepção: mas alli o 
contrabando tem chegado a assumir completa organisa-
ção em que figurões da politica tem parte conspicua, uns 
exercendo-o directamente, outros defendendo os amigos 
n' elle implicados. 

Um caso famosissimo é o recente em que anda im-
plicado um sr. Santerre Guimarães, irmão de . um dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal e parente de 
um poderosissimo ex-ministro da fazenda. 

Outro, tambem reeente, é aquelle que deu causa a 
processo criminal contra o famoso e potentado coronel 
João Francisco. 

Não é para aqui narrar as peripecias interessantíssi-
mas d' esses dois casos. 

Basta dizer, quanto ao ultimo, que, emquanto a fa-
zenda publica move processo-crime contra João Francis-
co, este, por seu turno, move processo de "indemnisação, 
por perdas e damnos, contra aquella. 

Não é preciso ser propheta para prevêr que acabará 
vencendo. 

A vi-a gem triumphal que fez ao Rio de Janeiro, onde re-
cebeu do governo federal e dos proceres da política as mais 
fervorosas manifestações, é d'isso alviçareiro symptoma. 
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VI 

Os gravissimos acontecimentos desenrolados no Bra-
sil durante o anno transcorrido da publicação das pagi-
nas antecedentes aos dias de agora, reclamam que lhes 
junte mais algumas leves ponderações. (i) 

De então para cá o castilhismo tem dado de si as 
mais extravagantes provas de tresloucadas pretenções. 

Achando terreno asado, · tem-se estendido até á ca-
pital da Republica, bracejando para ahi envenenados re-
bentos. 

Um pouco de historia recentíssima é indispensavel á 
boa comprehensão dos factos. A deprimente situação po-
litica, desencadeada em todos os Estados da Federação 
pelas oligarchias, em todos elles geradas e amadurecidas, 
tinha crescido ao ponto de levantar protestos por todos 
os cantos do paiz, na imprensa de todas as ex-provincias, 
chegando até aos ouvidos do sr. Pinheiro Machado, capi-
tão-mór da immensa satrapia que é o Brasil de hoje. 

No Senado da Republica o desempenado gaúcho di-
gnou-se de assignalar ser o problema das oligarchias como 
o que mais instante solução estava a reclamar dos pode-
res da União. 

É verdade que elle nem sabia ao certo o que eram 
oligarchias, corno e porque se tinham formado e menos 
ainda como poderiam ser reduzidas ou extirpadas. 

Suppunha, pouco mais ou menos, que era cousa para 

(1) As paginas que constituem este opusculo, escriptas em 
março do anno passado ( 1g11 ), foram publicadas nó Brasil na pri- . 
meira decada do seculo XX, 1.ª parte dos Estudos Sociaes. 
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ser removida com a mesma facilidade com que se man-
da manobrar a brigada do Caty', ou se carneam as rezes 
nos pampa·s, ou se degolam os maragatos na campanha. 

Em sua grandiosa philaucia o caudilho tinha, lá de 
·si para si, que, substituindo certos e determinados oli-
garchas por gente amiga n' alguns Estados, pondo milita-
res na governança d'outros, e conservando o statu quo 
nas zonas sulistas de sua encantada predilecção, estaria 
tudo feito. 

Bastava assim pensar e assim o querer elle. 
Quem lhe resistiria? Que haveria de fazer, nomeada-

mente, o Norte esc1·avisado? ... 
Desde então metteu-se-lhe em mente lançar vistas 

por este lado em occasião opportuna. 
Levada a efieito a monstruosa traição de que foi vi-

ctima o presidente Affonso Penna, collocado no poder o 
militarismo na pessoa do marechal Hermes da Fonseca, 
seria posto em pratica, como fita deslumbrantíssima, apta 
a immortalisar a esses heroes, a empreitada intervencio-
nista para a deposição das ~ligarchias. 

Era plano assentado, de toda a gente conhecido e 
que já até tinha tido um começo de execução, ainda em 
dias do inqualificavel governo de Nilo Peçanha, no Ama-
zonas, com o bombardeio de Manaos por navios da ar-
mada nacional. 

O caudilho castilhista Pinheiro não obedecia n'estas 
cousas a logica alguma, social ou política. 

Como todo primitivo, era levado por impressões 
pessoaes e pela atoarda do momento . 

O erro, no caso do Amazonas, era um desastre cla-
morosamente injustificavel: consistia em depôr o coronel 
Bittencourt para o substituir pela cabilda dos Nerys ! ... 
Um horror! 

Bittencourt terá muitos defeitos; mas, comparado 
aos Nerys, é uma vestal. 
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O ela 'l"Or foi tal pelo Brasil inteiro, que me não 
lembro de outro egual nos ultimes cincoenta annos, desde 
que leio jornaes. 

Pinheiro teve de recuar; porque Procopio Peçanha 
teve verdadeiro medo: ficou assombrado ... 

Mas, eis que assume o poder o marechal Hermes, 
e, logo nos primeiros dias de seu governo, realisa-se ' a 
velha aspiração do caudilho, pela qual se vinha batendo 
no Senado e na Gamara , da intervenção no Estado ·do Rio 
de Janeiro, para depôr o presidente Alfredo Backer e 
collocar na governança alli a gente de Procopio, amiga-
lhão do peito ... Este desastrado erro, que foi um des-
caradissimo crime, foi praticado sob a acção immediata 
de tres conspícuos representantes do castilhismo, já en-
tão directamente encarapitado no governo da Republi-
ca: o seu Presidente, o Ministro da Justiça, o inspirador 
de ambos, o criador do Partido Republicano Conserva-
dor -Pinheiro Machado. 

É innegavel. 
Para chegar até ahi era mister desrespeitar julgados 

do Supremo Tribunal Federal ... 
Mas isto para o guerrilheiro dos pampas e para a 

sabedorrencia pratica do castilhismo positivoide é cousa 
de nanada . Criações metaphysicas da anarchia mental do 
Decidente .. . 

Ora, quem faz caso de cascas d'alho? 
Entretanto, Backer foi um dos mais dignos presi-

dentes que o Estado do Rio de Janeiro tem tido até hoje 
em dias da Republica. 

Como justificativa de sua deposição-inventaram 
que era perigoso tel-o alli perto, porque tinha minado as 
cercanz"as do palacio do Ingá . .. Que farça ! Aviso a fu-
turos amigos da dynamite •.. 

Mas esse negregado caso do Estado do Rio de J a-
neiro não entra, na mente de Pinheiro e sua gente, em o 
numero das oligarchias que se havia de derribar, porque, 
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para . esses taes, oligarchias só existem no escr-avisado 
Norte, consoante com a linguagem escarninha que usam, 
quando se referem áquella zona da Republica. 

Isto do Rio de Janeiro era cousa á parte; Backer 
era deshone_s~o e dynamiteiro ! ... Não cahia por ser oli-
garcha. O facto real é que se queria entregar o Estado a 
Nilo Procopio, que tantos favores tinha concedido aos 
magnatas da Republica, ,de cujo gremio faz parte. 

Como quer que fosse, as escandalosas intervenções 
no Amazonas e no Rio de Janeiro tinham cahido em tal 
ou qual esquecimento: o primeiro tinha sido uma tenta-

_tiva fi·ustrada , a ser renovada em tempo asado; o se-
gµndo estava dormindo no tumulo dos factos consumados, 

_tão do gosto de nossos mandões! ... 
Eis que chega o tempo de se proceder á eleição de 

governador no Estado de Pernambuco. 
Pinheiro Machado, inimigo acerrimo de Rosa e Sil-

va, chefe político pernambucano, encontra occasião pro-
picia para desfazer-lhe o prestigio. 

É n'isso, naturalmente, auxiliado pelos partidarios 
de José Marianno e Barão de Lucena, residentes na ci-
dade do Rio de Janeiro. 

Todos elles suscitam a candidatura do general Dan.: 
tas Barreto, ministro da guerra e filho de Pernambuco. 

O snr. marechal Bermes da Fonseca, que deveu 
forte apoio do sr. Rosa e Silva para a sua propria elei-

_ção, não podia , sem a mais descarada felonia, romper 
abertamente com elle e auxiliar directamente a candida-
tura-Dantas Barreto. 

D'isto se encarregou Pinheiro Machado, fazendo-a 
adoptar pelo Partido Republicano Conservador, de que 

. elle e o marechal são membros proeminentes ... 
Incumbio-se da empreita.da, justificando-a, o sr. se-

nador Quintino Bocayuva, leader supremo do partido 
nas grandes scenas pa1·a ing/e:{_ vêr. 
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Dantas Barreto, com o caminho desembaraçado, 
com o apoio de Pinheiro, do partido e do exercito, dei-
xou o ministerio e foi pleitear a eleição no grande e his-

-torico Estado do Norte. 
Negar o auxilio que lhe deu a guarnição de Pernam-

. buco é querer por gosto cultivar o mais absurdo illusio- · 
·nismo. 

Era a primeira intervenção directa do poder militar 
para derribar as oligarchias, sonho da nação inteira, mal 
servido pelos processos rudimentares e ineptos de Pi-
nheiro e sua grei. 

Após a victoria do general, o caudilho foi dos pri-
meiros a cumprimentai-o por telegramma, publicado nos 
jornaes. 

Approxirnavam-se as vezes da Bahia e de S. Paulo. 
Que o sr. Pinheiro Machado era fervoroso adepto 

da estolida intervenção em S. Paulo e era n'isto acom-
panhado pelos tres castilhistas do Governo, Presidente 
da Republica, Ministro da Justiça e Ministro da Guerra, 
já então o general Menna Barreto, ha urna duzia de pro-
vas, cada qual mais completa, para o demonstrar. 

Entre e lias avultam: a historia da carta do Presi-
dente da Republica ao de S. Paulo.:_ que foi interce-

·ptada e substituída; os manejos do caudilho que não 
passaram despercebidos ao gen eral Glycerio, que com 
elle teve forte bate-barbas no Senado; a acção do sena-
dor paulista que deixou , então, o hermismo e fez causa 

-cornmum com o partido do Presidente de S. Paulo; as 
denuncias reiteradas da imprensa; as remessas de tropas 
para o visinho Estado; a tentativa de suborno para revol-
tar alguns corpos das milícias paulistas, etc., etc. 

Pinheiro, nas palestras de seu palacio da rua Guana-
bara, chegava a insinuar o plano da invasão de S. Paulo 
-pelo sul. .. 

Pelo que toca á Bahia, todos sabem quanto Hermes, 
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Menria, Sotero, Vespasiano, o -que . importa dizer, gover-
no; exercito; partido_ e Pinheiro, eram · e são sympathicos 

-á empreitada de J. J. Se·abra. 
Mas, eis que, por uma d'essas reviravoltas que to-

. dos esperavam desde principio, todos menos o caudilho 
·e os desassombrados castilhistas1 tal é a couraça de phi-
laucia que lhes obscurece o entendimento, estoura no Rio 
Grande a ancia de tambem participar dos processos li-
be1·tadores, postos em pratica no Norte esaavisado · ... 

Era esperado e era infallivel. 
O partido da opposição, esses heroicos federalistas, 

·que são a honra do Rio Grande e do Brasil todo, levan-
taram corno taboa de salvação, a candidatura do Ministro 
da Guerra, Menna Barreto. 

Tal qual o caso de Pernambuco: um general como 
o outro; um Ministro da Guerra, querido do exercito 
como o outro; um filho do Rio Grande corno o outro 
era um filho de Pernambuco; ambos apresentados pelas 
opposições opprimidas, desesperadas pelo arroxo oligar-
chico. 

Aqui é qCle o castilbismo vae dar toda a medida de 
sua.s _arroganc1as . 

Considera-se um noli me tange1·e: aquillo que ajudou · 
a preparar para Pernambuco-fel-o estrebuchar de co-
lera ! ! 

Não se avalia o reboliço e a gritaria nos arraiaes dos 
terríveis sectarios. 

Pinheiro, Hermes, Rivadavia recuam immediata-
mente do tresloucado plano da intervenção em S . Pau-
lo. Não era o amor á paz; era o zelo de cortar o rasti-
lho que tinha avançado até ao Rio Grande. 

Lançaram-se as bases do accordo em que o prestigio 
do governo federal sahiu arranhadissimo, chegando a ser 
tão estrondosa a victoria de S. Paulo, que parece ter-se 
mettido pelo chão a dentro o hermismo na florescente re-
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g1ao; porque só assim se expli~a a annullação completa 
a que se condemnou de nem pleitear a eleição para Pre-
sidente do Estado, nem a de Deputados e· Senadores fe-
deraes, nem a de representantes estadoaes, nem · a de 
vereadores, nada, nada! .. . 

Nunca um bando ·de formigas ou de gafanhotos de.s-
appareceu tão subita e tão completamente . 

Não foi só: marchas e contra-marchas foram postas 
em pratica para obstar a 1·edempção da Bahia, só levada a 
effeito pela triplice descarada tenacidade de Seabra, So-
·tero e Luiz Vianna. 

Não foi só ainda: geito se procurou de obstar o tu-
fão que varreu do Ceará o tuchaua Accioly, e o Brasil, 
pasmo, teve de ouvir o elogio d' esse satrapa da bocca de 
Pinheiro Machado! . . . 

Para o caudilho o tuchaua cearense é victima de ca-
lumniosas accusações; é honesto e o Ceará não tem di-
vidas .. . 

Para essas almas de gatos a liberdade, o pundonor, 
· a dignidade moral, a justiça, o civismo são palavras vans: 
o principal é vender pelles de bóde, ao norte, e chm·-
que, ao sul, não fazer dividas ou fazei-as pouco avulta-
das ... 

Pelo seu modo de agir, consideram a todos os bra-
sileiros como bandos de imbecis ou cretinos . 

Mas não foi só ainda: meios se buscaram de vedar 
a queda, avaliem de quem~ ... de Malta em Alagoas! ... 

De fórma que as duas encarn ações typicas do oligar-
chismo-o accio~ysmo e o nzaltismo- chegaram a achar 
graça diante dos olhos do Senhor, quero dizer , -diante 
dos olhos do capitão-mór d'estes Brasis,-o sr. Pinheiro 
Machado! E' incrível. 

Em suas confabulações com jornalistas do Sul, elle 
teve a inqualificavel coragem de defender Accioly e Malta. 
Tenho presentes os documentos de tudo que ·vou narran-



do, não os traslad·apdo para não alongar demasiado estas 
·pagmas. 

Se não fôra a attitude decidida da população de For-
taleza e Maceió, aquella expellindo Accioly e esta vaiando 
freneticamente Malta no seu regresso do Rio de Janeiro, 
teria ·o Brasil de presenciar atonito, o endeosamento e a 
rehabilitação de taes tyrannos ... 

E não foi só ainda: providencias foram tomadas para 
garantir na governança do Estado do Espirita Santo a 
-gente do conde Jeronymo Monteiro. 

Era o recúo em toda a linha na política das interven-
-ções para, apaziguando tudo, garantir o dominio perpe-
tuo dos pica-páas do Rio Grande ... 

Agitado, a mais não poder, o sr. Pinheiro Machado 
lançou a candidatura-Borges de Medeiros. 

Obteve do sr. marechal Hermes da Fonseca essa 
inqualificavel carta-petitoria ao general Menna Barreto, 
rogando-lhe que desistisse da candidatura á presidencia 
do Rio Grande. 

Menna obedeceu. Entrementes Pinheiro tinha partido · 
para o Rio Grande, a pôr a postos os amigos e a aper-
tar o arrocho dos adversa rios ... 

O castilhismo aproveita o ensejo para tornar alentõ; 
dupla occas1ão se lhe offerece de subi to: as eleições ge-
raes para deputados e senadores ao Congresso Federal, 
a vaga da pasta da viação. N' esta põe homem seu. 

Nas eleições mostra o que toda a gente já sabia: que, 
se vinham alguns representantes da opposição, era pura 
e simplesmente para fingir cá fóra-a farça da liberdade 
eleitoral; se mandava ao Congresso dois federalistas-é 
porque queria, por mera .fita ..• 

D'esta vez apertou os processos da degola: só esca-
pou um por muito favor. 

Era mui de ver a arrogante altaneria com que aren-
gav·am os tribunos castilhoides, evocando as grandezas, 
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sem par, de sua terra e de sua grei e o soberano desdem 
com que apedrejavam o Norte escrn~isado: 

«Isto aqui não é Pernambuco, .berrava um d'elles, 
isto aqui não é Pernambuco, que se reduziu á feitoria de 
um soldado insubordinado!. .. » 

Triplice 'insulto: a Pernambuco que, sob a direcção 
política do sr. Rosa e Silva, gozou sempre infinitamente 
mais liber.dade do que o Rio Grande sob os tacões do sr. 
Borges de Medeiros, segundo as proprias confissões de 
rio-grandenses insuspeitos; insulto ao exercito pelo modo 
desdenhoso corno se refere a soldados z'nsubordinados, es-
pecie de praga rnalfazeja; insulto ao general Dantas Bar-
reto, candidato de um partido, do qual o sr. Pinheiro 
Machado é o maior dos chefes, Dantas Barreto, cuja vi-
ctoria foi saudada por esse mesmo Pinheiro em telegrarn-
ma, publicado pelos jornaes ! ... 

É para assombrar esse desembaraço do castilhismo 
em cobrir de baldões o Norte, isto é, a maior porção do 
Brasil. 

Mas não faz mal; devia ser assim mesmo. 
Que diabo tem andado, durante mais de vinte annos, 

a fazer no Congresso, no Senado Federal, homens, como 
Lauro Sodré, filho de um grande Estado, prospero e ri-
co, homem de saber, chefe da maçonaria, official supe-
rior do exercito, que tem feito esse homem, que se dei-
xou sempre supplantar por Pinheiro Machado? 

E um Rosa e Silva, filho de um Estado poderoso, 
cheio de tradições , porque se deixava ir na rabadilha? 

E um Severino Vieira, filho d'essa Bahia, mãe dos 
primeiros estadistas d'este paiz, elle um homem de intel-
ligencia e que dizem cheio de habilidades políticas? 

E, mfrabile dictu !, um Ruy Barbosa, vasto talento, 
superior illustração, porque não preparou, não digo a he-
gemonia do Norte, mas, ao menos, o ser elle tratado com 
mais equidade, porque se deixou , durante tantos annos, 
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engazopar por esse caudilho sem letras, mas incontesta-
velmente habil em geitosas politiquices? 

· E um Urbano Santos? Um Francisco de Sá? 
Pois estes seis homens, representantes de grandes 

Estados do Norte no Senad0, Pará, Maranhão, Ceará, 
Pérnainbuco, Bahia, não poderiam ter conseguido não se 
deixar, pelo menos, cavalgar por Pinheiro Machado? 

A verdade, presenciada pelo Brasil em pêso, é que 
os vimos sempre em plano inferior ao caudilho, quanto 
ao manejo dos negocios políticos. É innegavel. 

Era de sangrar os corações ver um Ruy Barbosa 
mettido, como satelite, na orbita do caudilho, cujas. la-
bias ouvia sem revolta ... 

Foi um grande allivio para todo o Brasil pensante, 
quando a questão da successão de Affonso Penna -res-
tituio ao grande e incauto espirito do norte a natural in-
dependencia. 

Oxalá elle a aproveite para libertar-nos d' essa .cas-
tilhocracia, que se avoluma cada vez mais! 

Esperta, a pinheirada não perdeu. a occasião de lan-
çar novos galhos para a capital da Republica. 

A situação hoje é de taes sectarios; é esta: 
Presidencia da Republica, 
Mi11isterio da Guerra, 
Ministerio da Justiça, 
Ministerio da Viação, 
Prefeitura Municipal, 
Directoria da lnstrucção, 
Directoria da Imprensa .Nacional, 
Leade1· da Camara dos Deputados, 
Primeira Delegacia auxiliar ... 
Tudo isto cahio-lhes nas mãos, não falando em al-

gumas <luzias de magníficos empregos, nos tabellionatos, 
secretarias de Estado, repartições publicas :diversas, que 
d'elles se encheram. 
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Ao sinistro clarão do incendio da Imprensa Nacional, 
dos disparos do S. Marcello sobre o palacio do Gover-
nador da Bahia, das fuzilarias nas ruas do Recife, vemos 
o ·cas,tilhismo, o r;egimen modelar· do sr. Marechal Her-
qies dá Fonseca, desrespeitando, com elle .á· frente~ o 
Supremo Tribunal, supprimindo o Conselho da Capital 
Federal, invadindo Nictheroy, depondo Backer, invadindo 
a Bahia e apeíando do poder Aurelio Vianna, occupando 
o Recife e escurraçando Estacio Coimbra ... 

Vemol-o galhardamente gabarolar-se de poder inva-
dir S. Paulo pelo sul; vemol-o retrair-se, pretendendo 
amparar Accioly e Malta, defendendo Jeronymo Mon-
teiro ... 

Vemol-o ajoelhar-se, porque sabe fazei-o quando lhe 
conv.emi .e pedir pazes a S. Paulo, chegando alli a enter-

. . 
rar-se a s1 propno ... 

Mas vemol-o sorridente, com a carta de desistencia 
de Menna Barreto n'uma das mãos, garrotear com a ou-
tra o desamparado partido federalista . . . 

E o Brasil que continue a manter este negregado 
regímen federativo e tenha no Rio Grande a mór parte 
de seu exercito para garantir o despotismo do sr. Borges 

· de Medeiros e seus sequazes ... 
A só possibilidade, antevista em son~os, de melho-

res dias com a presidencia de .Menna Barreto, poz em 
festa a alma dos rnaragatos. 

Eis aqui a prova, n'estas palavras da mensagem di-
rigida pelos eleitores da cidade de Santa Maria ao gene-
ral .Menna: 

. «Agora que o partido governista, sob os auspícios do senador 
Pinheiro Machado, acaba de lançar a candidatura do dr. Borges de 
Medeiros á successão pres.idencial, ameaçando assim perpetuar essà 
nefasta ·aligarchia, que vem dominando, pela corrupção e pela força, 
a nossa terra, outr'ora tão feliz e progressista, vimos lembrar . a 
v. ex.• as responsabilidades que assumiu em 1889; corno um dos 
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mais sinceros e ardoroscs precursores do movimento revoluciona 
rio que derrocou a dynastia monarchica e pedir-lhe, em nome d' essas 
responsabilidades, que lhe devem ser tão caras, que acceite a can-
didatura que lhe offerecem o~ rio-grandenses opprimidos. 

A perpetuação do castilhismo no governo da nossa terra, pela 
eleiÇão do dr. Borges de Medeiros, é, para os rio-grandenses livres, 
a maior das calamidades, pois o governo d'esse concidadão só po-
derá ser a continuação do atrazo em que vivemos, da desorganisa-
ção administrativa que tanto tem perturbado o nosso progresso e 
o nosso desenvolvimento economico, da negação systematica das 
medidas hygienicas que constituem a defeza da saude pnblica, do 
ronceirismo · das finanças do Estado, da anarchia, em fim, que nos 
avassalla pelas doutrinas abstrusas do pretenso positivismo que nos 
desgoverna. ; 

Exemplifiquemos: 
A justiça n'esta terra é uma ficção, v. exc.ª o sabe e teve occa-

siao de sentir . quando o Caty era o Tribunal Supremo do Estado, 
cujas sentenças summarias executadas pelos assalariados de João 
Francisco provocaram a vossa corajosa repulsa e determinaram o 
vosso afa~tamento forçado da terra natal, onde não vos foi dado 
viver desassombradamente . 

. A chacina horrorosa de Sant'Anna, onde até um juiz se tornou 
cumplice de criminosos, é o reverso terrível do domínio do caudi-
lho fronteiriço que, por tanto tempo, amargurou a vida dos habi-
tantes das fronteiras de Quarahy e Livramento. 

Os assassinatos politicos, acoroçoados pela impunidade, succe-
dem-se continuamente e, ha ainda bem pouco tempo, um adversario 
do governo do Estado-Innocencio Garcia-tombava, impiedosa 
mente sacrificado aos golpes traiçoeiros de chefetes políticos. 

Este horrendo crime, como tantos outros, ficou tambem im-
pune! 

As repressões policiaes são, por sua vez, parcialíssimas, pu-
nindo com rigor dem asiado, e até com violencia, os adversarios apa-
nhados na mais simples contravenção e perdoando sempre, e cada 
vez mais, aos situacionistas, por mais graves que sejam as infra- · 
cções por elles commettidas. 

Além d'isso, já é habitu.al o castigo do bôlo applicado nas ca-
deias aos detensos opposicionistas e até o supplicio da sóga de ca-
bello acaba de apparecer em uma localidade da serra, fazendo-nos 
retrogradar aos tempos de barbarismos qu_e passaram, ha já quasi 
um seculo. 

Ha tudo isso, a segurança publica .está de todo abandonada, 
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dos adversarias do governo, a maior parte da força publica estadoa,l 
está con'centrada na capital do Estado para apoiar, em dadas emer-
gencias íntimas, a dictadura scientifica periélitante enfre os proprios 
correligionarios, deixando o resto do Estado á mercê do banditismo 
que reina desassombrado pelo interior e fronteira, saqueando fazen-
das e assassinando familias inteiras, como tem suç_cedido n'estes ul-
timas tempos na extensa zona que vai de S. Luiz a Sant'Anna do 
Livramento, assolada pelas quadrilhas de Viriato da Natividade e 
Joaquim Nogueira! 

A autonomia municipal, base tão apregoada d'esse systema 
exotico creado á feição da sociocracia que nos avilta, é hoje um 
mytho, pois não ha municipio que não tenha passado pelas forcas 
caudinas da desorganisação imposta pela chefia do castilhismo in-
tolerante. 

Os impostos, já de si exorbitantes, são cobrados desigual-
mente conforme o contribuinte é correligionario, ou adversaria da 
situação dominante e assim tambem as demais obrigações dos ci-
dadãos para com os poderes publicas são rigorosamente exigidas 
dos opposicionistas. e longanimamente toleradas aos governistas. 

A instrucção publica primaria, base essencial da educação cí-
vica, que outr'ora foi cuidada com tão carinhoso interesse e que 
chegou a ser, em tempos idos, uma das mais bem regulamentadas 
que tinhamas no paiz, é hoje entre nós uma coisa quasi inutil e 
irrisoria, pois até semi-analphabetos téem conseguido fazer-se pro-
fessores em localidades do interior, onde os nossos patrícios, á min-
gua de professores publicas capazes, gastam quantias enormes com 
a educação dos filhos, confiada em grande parte a collegios dirigi-
dos por estrangeiros, que, as mais das vezes, nem conhecem a lin-
gua _vernacula ! 

Eis ahi, general, sem exaggeros, a desgraçada situação em que 
nos encontramos e que já se póde dizer intoleravel. 

Mais uma tensão na corda e não sabemos o que irá ser da 
nossa malfadada terra, onde não ha mais garantias de liberdade e 
de justiça, nem respeito aos direitos dos que não commungam com 
a tyrannia que nos asphyxia !u 

Eis ahi: não são palavras por mim escriptas; par-
tem, corno um protesto, das campinas do S_ul. 

N'este, como n'outros trabalhos d'este genero, com 
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pre1mzo de meus commodos pessoaes, correndo graves 
riscos, tenho puramente, simplesmente, esposado a causa 
do patriotismo brasileiro, genuinamente nacional, repre-
sentado n'aquella zona pelos heroicos esforços dos adver-
sarios do castilhismo. 

Possa o Brasil, algum dia, comprehender que a elles 
é que o Governo da União deve ajudar ... 

Março de 1912. 
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