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Antes do Prefacio 
Em um jornal <lesta cida9e publicámos uma ou ou 

tn1 folha des:.as Memorias. Accusado dê querermos revi
ver odios, réspondemos no importante orgctm da imprensa 
diaria-A REPUBLICA -em 2 de Agosto do anno passado , 
com o :seguinte artigo sob a epigraphe : 

Od.ios?l 
Não cowprehendemos como possa reviver odiosa pu

blicação de um hvro sobre facÇos da l:istoria contempora
nea porque' o assumpto verse sobre uma revolução recente. 

Que a narração dos acontecimentos e a critica indis
p ensa:vel deem .lugar á refutações, defezas ou justicações , 
como succede em toda a parte, é o que se deve esperar dos 

.. homens que representaram papel proeminente n 'essas cri
ses· que abalam as sociedades e que não foram ou não são 
apreciados com imparcialidade e justiça. 

A' Lamartine tocou p apel salieute na revolução de 
1848 e já no anno seguinte publicava os seus livros inti
tulados-Trez mezes no poder-e a Histm;·a da reZ'olução 
de ·I848 . . 

O primeiro destes livros deu · lugar ás-::-Paginas da 
nvolução de Feveuiro de I848, de Luiz Blanc, que é uma 
refutacão a Lamartine. 

Guizot, Thierse tantos outros, pouco depois da revo
lução que levou ao exilio a dynastia de Orleans, escreveram, 
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como o autor da Historia dos c :irondinos, obrns importan
tes a respeito do memoravel acontecimento em que todo 
o mundo sabe, foram personagens distinctos e mesmo au
tores. 

Portanto, na Europa como se vê, e mesmo em toda a 
America publicam-se desde longa data livros sobre facto::> 
da ordem dos que tracta o livro do gent-ral Bormann e não 
nos consta que a estes histo1·iadores se emprestem más e 
impatrioticas intenções de fazer 1-.:viver oclios e r esen ti
men tos. 

Entre nós uma pCJgina á respeito da revolução levanta 
um grito de alarma l 

Guardar silerlcio para não reviver odios, é uma dou
trina falsa que pode ser cornmoda; mas não é digna. 

Aquelles que tomarnm parte na desgraçada !neta e 
que têm úm n ome a zelar e querem transmittil-o á seus 
filhos, pum, isento rle urncu las ; dessas maculas que as 
paixões partido rias tantas vezes imprimem n 'elle injusta
mente ; têm na bis toría contemporanea paginas em bran
co p ara consignar n 'ellas a sua defesa e obter reparação . 

Qt1em ha pn ahi que deseje morrer d eixándo sobre a 
-propria memoria f.>rtirar duvirl as , accusações de crimes· 
inuteis e injustifica veis, q uando se pode servir a peior das 
causas sem se partilhar dos seos desmandos e d.esatinos ? 

Ha po:· ahi algum bom cidadão a quem sej a índlffe- . 
reute o jnizo que post-nzortem se faça d e sua memoria ? 

E ' possível que nos máos cidadãos aquelle livm des
perte odius e ani mosi<lades ·; mas contra o autor. 

E que importa á elle isso? 
Por ventura esse facto deve inhibil-o de tratar do as

sumpto ? 
Que importa á elle o odio dos sicarios ? 
A amnistia manda esquecer; a historia manda me

morar. 
E' preciso comprehender-se uma e outra ;· é necessa-

rio entender o alcance philosophico de ambas . - -
Uma, ;;bsolve para certo fim social e político a gregos 

e troyanos-; é um verdaddro jubileu político ; perdoa, e 
esquece os abusos da revol uÇão e os da lei ; a outra, que 

em sua balan·ça não pesa as con venienci"1s transitorias dos 
homens , desvenda o véo que estas mesmas convenieneias 
l ançam sobre a face da sociedade, e apon tn a virtude sem 
pre intangivel no meio <lo turbilhão das paixões, e o cri
me sempre pi:rverso no meio de sens diabolicos elementos. 
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E se a historia for benevoiente em seus arestos , as 
semelha-se ao juiz venal que conspurca a ·t oga que devera 
ser pura. 

Ella s6 deve ter a-restos manlianos . 
A sua benevolencia não fará erumudecer na çonscien

•cia dos vencedores nem <los vencidos, culpados de crimes 
injustificaveis. a voz terrivel do remorso pungitivo nem 
afugentará a sombra das victimas . 

A historia finalmente tem a missão sublime de mos
trar aos homens os seus erros, para evitar a sua.reproducção 
no presente e no futuro. 

Man::hemos, pois, para o tribunal da historia. 
Atraz que fiquem os criminosos impenitentes e os co

bardes que receiam os seus arestos .. 

.Sua alma. sua palma. 
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PREFACIO 
fliaô lratricidaõ 

Memorias da Revolução Federalista no Paraná 
Vamos escrever as m emorias da revolução federalista, 

dessa revolução que convulsionou profundamento o Esta .. 
do do Paranã. 

E' essa·a nossa t arefa. 
Dos factos que s e desen_rolaram nos Estados do Rio 

Grande e Santa Ca[harina nos . preocuparemos á largos 
traços, e só daquelles que influíram no desenvolvimento 
da coute:1da, no seu obj ec ti vo e nas suas catastrophes. 

Será tempo de tratarmos c1 'essa revolução memo-
ravel? · 

Bem sabemos que ainda as paixães estão vivas e per-
duram os odios e os resen ti mentos. · 

Geralmenté d eixa-se ás gerações futuras o t rabalho 
de narrar os factos do passado, porqtH:: os contempora neos 
desses grandes e sanguinolentns abalos sociaes, contami
nados pelas paixões do tempo, não podem legar aos pos
teros uma narração fidedigna , nem tambem uma critica 
em qtifl a imparcialidade se destaque fiel e constante. 

Ha, porem , um grave inconven.iente em deixar ã um 
futuro remoto a tarefa de historiar o passado e apropria 
H is toria o demonstra. 

Quantos vultos illustres têm passado ã posteridade 
por muito tempo, por muitos seculos, cobertos· de baldões, 
sei;n que a iiua memoria encontre, mesmo entre os seus 
descendentes, uma defesa que os justifique ou rehabi
lite? 
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Memorando os factos da ·revolução; tratando dos ho
mens que n 'ella figuraram , procurámos observai-os de re
giões calmas e serenas, núas: desertas de rancores parti
darios ; mas, se em nossas apreciações puderem !obrigar 
qualquer injustiça, filha de erros da critica, os injustiça
dos nos encontrarão promptos_ a receber os seus pro 
testos e a transmittil-os gostosamente ao publico em futu- 
ras fdições do nosso trabalho, porque nenhuma preoccupa-
ção nos alimenta a não ser a verdade, só a verdade. -

Uma cousa, _porém, deve desde já ficar patente : é o 
nosso amor aos homens generosos e magnanirut'S. 

Da revolução só admiramos estes homens; só 'elles 
têm as nossas homenagens , porque atravez do sangue der
ramado em ondas, .atravez das lagrimas, atravez dos cri
mes e faltas que assignalam as sc~nas emocionantes da
q u_ella grande, l uctuosa tragedia, -elles SOL:beram refrear 
justos resentimentos, em quanto outros davam pastos a 
ferocidade de seu.5 insti netos com desderu do julgamento 
do futuro, d a severidade de sen veredictuw que é e será 
sempre a condemnação rle crimes inuteis, filhos elo bandi
tismo partidario. 

E estes lífJmens generosus sabiam talvez que a grati
dão votada aos actos m agn f! nimos, nas !netas domesticas. 
tem duração ephemera_ ' 

Ella só vive emquanto o venc ido está subj ugad9 pelo 
terror: passado este, extingue-se e sobre o adversaria hu
mano a arma fratricida vibra· golpes, ora traiçoeiros, ora 
ostensivos. 

Taes são . as luctas intestinas! O vencido, sob a b- · 
fluencia do terror, invoc". os sentimentos generosos do 
adversado; extinctõ o perigo. sente-se humilhado e o seu-. 
Mgulho revolta-se contra a piedade que lhe sal vára a _ 
vida! 

Cesar, ao cah ir mortalmente ferido junto á estatua de 
.Pompeu, viu ao lado dos punhaes de Bruto e de Cassio, 
brilhar o ferro ingrato de muitos cidadãos romanos que 
deviam a vida á sua immensa maguanimidade. 

A Historia está cheia destes factos. 
Mas, qpe importa isso? Ha alguma cousa que perdu

- ra mais do que as paixões, os odios, as injustiças e as in
gratidões : é á lembrança dos actos magnanimqs, mesmo 
em beneficio daquelles que os não merecem. 

A Historia a perpetúa. 
Mais do que nas contendas externas, estes actos são 
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necessarios, porque o sangue que se derrama é o sangue 
· compatriota. 

Triste 1 ucta em que _muit:i.s vezes os pais, os filhos, os, 
irmãos, se achan~ em campos adversos ! 

E', pois, preciso que hajam almas bastante elevadas 
que nestes monstruosos confiictos. ouçam mais os senti
mentos piedosos da natureza do que a política extremada 
e inexoravel. . 

E' verdade que a exce!?siva indulgencia tem os seus 
perigos porque pode ser a fonte de muitos crimes ; mas 
não é menos certo que só as leis ·têm o direito de punir, 
e só com ellas os governos e as naçõe;; :::e devem defender 
de seus inimigos. internai'. 

O contrario é impulsionar as revoluções e legitima]-
as. 

Quanto á estas, desde que a moderação não é o seu 
característico, ellas esta:il.1 perdidas porque as iniquidades 
commovem ô sentimento publico, alienando as s y mpa

, thias, annullando o direito da causa em litigio, pela au
sencía da moralidade dos actos, e d'ahi nasce um pretexto 
para terríveis represalias. 

· Thuriot, celebre tribnno, filiado em hora ao partido 
mais exaltado da n :volução franceza dos fins do seculo r8, 
exda'ma, oppondo-se aos desmandos e á politica àssassina 
daquelles dias . 

«Adoro a revolução ; mas declaro que se ell~ s6 póde 
triumphar por um crime, prefiro deixal-a perecer a man
char-me para salval-a. ,, 

Uma revolução que tivesse para porma cl"e conducta a 
moralidade ·encerrada nas palavras daquelle tribuno, ven
ceria todas as 'resistencias; e illustrada pela victoria de 
suas idéas, edificarÍ'a urna nova socie<lade em que a liber
dade e a egualdade não seriam ·palavras vans, mentiras 

· irrisorias ou lentijoil as com que' as facçõ.es decoram os 
seus estandártes de combate . . 

. Sem aquelle caracteristico, as revoluções não passam 
de violentas ambições do poder, de tragedias commoven
tes, de agitações tempestuosas , de eclipses do progresso, 
á sombra dos quaes a Morte, armada do ferro fratricida, 
desfralda a bandeira das vindictas . levando _comsigo todas 
âs coleras, todos os od.ios a farejar as cynicas voluptuosi· 
da<les do crime. · 

O direito e a justiça de urna c·ausa nobre e elevada 
não se aliam ao crime. 
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Repellem -se; não se conciliam . 
As revoluções e bem nssim os governos, têm. dous 

meios legítimos de chegar aos seus fins, diz um notavel 
pensador. 

«Julgar segundo a lei e combater.n 
Combater. não é immolar. As republlcas ag itadas pelas 

revol uç:ões sangrentas e em que a liberdade não é a fac ul
dade de agir de harmonia com as leis, mas a triste pre
occupação de agi tar o espírito publico com as r-crii.nina· 
ções e retaliações na imprensa, na tribuna e nos comicios, 
nos pequenos i tJ t ervall os· de paz e de o rel em relativas, . que 
mais parecem curtas suspensões de a rmas; essas republi · 
cas periclitam porque transforlliam-se em sociedades anar
chicas, de cujos sei!)s podem surgir, não os Camillos e os 
Cincinnatos, m as os typos sinistros dos Marias e dos Syl 
las com as suas proscripções, os seus assassinatos em 
maisa e o seu Fnrum sangrento . 

A grande virtud e n os comba tes d?s id éas é a toleran· 
eia e a moderaç&o , porque descortinando u s borisGmtes 
afo~entam as n uve ns cor de sangue das auroras revolucio · 
llélrlaS. 

Essa virtude prepara, dispõe a alma iiacional á conci
li açã0 para os di as em que Patri;i, ferida pelo extrar.Jgeiro, 
ex ige que os cidadãos ci rcnm é!em o seu pavilhão e não imi
tem as aves m ari nhas que. ao presentirem .as tempestadrn 
que vão· encflpellar os mares, recolhem se timoratas aos 
pi ncaros é!e longinqnos rochedos. 

As incessantes dissenções da republica romana, h~va· 
ram os Brennvs ás P,Ortas do Capitolio. 

Alguem, levado pelos impulsos do 111ais louvavel pa· 
triotismo, procura na Capitdl Federal , em um dos mais 
r e5pei t aveis orgãos da impre11sa diaria, chamar a attenção 
do paiz para a nossa fon;a armada que dia a dia precisa de 
profun da::; reformas para poder enfrentar c :>m vantagem 
as emergencias do foturo. · 

Com effeito , se por um lado hoje o progresso das sci
encias e das artes, com suas multiplas applicaç:ões, honr::i._ 

. a intellectualidade humana : p t>r outro lado parece que a 
sciencia do direito, a jurisprudencia , as sciencias moraes 
vão retrogradando e afinal se tornarão inuteis porque vol
vemos á Idade do Ferro, aos tempos' brutaes em que o di
reito da força diviclifl os povos á sen talante. 

A política ambiciosa do velho mundo, a sua tenden· 
eia á expansão territorial a cusb das nacionalidade& que 
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não dispõem de grandes i·ecursos para defesa de sua inte
gridade e autonomia, despertam apprehenções serias e 
graves, e um povo que só se preoccupa com os interesses 

· transitorios da politica don:iestica e que pela exaltação de 
suas paixões . l ança a sua Patri;;i. em constantes rl.iscorclias , 
esse povo , pelo seu espii-ito faccioso, está fatalmente facl"a
do a morrer porque desbrava o camjnho para a m8rtha 
victo riosa do inimigo extrangeiro . . 

Quando os tribunos com as suas eternas accusações 
contra os consules, traziam profundamente divididos os 
c idadãos romanos á ponto de não quererem estes pegar 
e m armas para repellir os Volsços que levavam as suas de· 
predações até os snburbios de Roma ; dizia Quincio Capi
toliuo, entre ou tras phrases cheias de vigor e patriotismo 
que attestavam o s~u g-rat1de devotamento á republica, e 
exprobavam a impatriotica e vergonhosa conducta do 
povo: 

-Não vos enganeis; os Volscos não desdenham a 
nossa corag<"n~ porque conhecem a nossa valentia ; elles 
co ntam, porem, infeli;z;mente , com as nossas dissenções. 

E não se descortinam ao longe , lá nos confins dos ho ~ 
rison tes polit1cos , symptomas contra a integridade da 
Patria ? 

Hontem era a ilha da Trittdade que procuravam arre
batar-nos ; amanhã . _ . o que será ? 

A ilha de Santa Catharina; Fernando Noronha, ou 
alguma parte do rico continente brasileiro pelo lado norte'? 

Precisamos de paz domestica; só sob o seu influxo 
poderemos encarar corajosamente o futuro. 

De outro modo, quando apparecerem; bem pronuncia· 
dos. os signae.~r precursores destes perigos que trazem pro
fundas alterações na geographia physica e politica dos 
povos e que são sempre ac0111panhados de 'l.1111 concurso 
mysterioso de circt;mstancias. serão o espírito faccioso do 
povo, os discursos, _as rec-riminações dos partidos, a lin 
guagem violenta, insultosa e desenfreada da imprensa, a 
ambição não satisfeita e hypocritamente velada com lai , 
vos .de patriotico desinteresse , que hão de salvar a Patria . 
da ruína, do anniquilamento e do jugo extrangeiro ? 

Não se diga que, quando um grande perigo ameaçar a · 
Patria, os odios desapparecerão e os partidos unicfos, ten , 
dendo ao mesmo objectivo patriotico, hão de oppôr uma 
barreira de morte á auçlaciosa pretenção do extrangeiro. 

O que vemos des<le a mais remota antiguidade é que 
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o; odios extremados da politic;:a extinguem o amo:r da pa
tria, chegando a transformar o cidadão cm um mons tro 
cruel, um desnaturado, cuj.os r:esentimentos levam-n'o, 
arrastam-no até as fileiras do inim igo extrangeiro. 

E' verdade qüe em circumstancias graves algumas 
vezes· o medo pôde mais do qu e a razão, o pa t riotismo e os 
odios das facções. ' 

Na hist01·ia da republica romana, t ão cheia de ensina
mentos para os pensaderes, os estadistas e para os homens 
politicos, temos exemplos bem eloqnentes. 

Atacada varias vezes pelas legiões gaulesas, os consu
les e os dictadores não conseguiram pi::lo patriotismo reu 
nir sob os estandartes o povo dividido pelas paixões parti
darias e ,,ó o puderam fazer pelo terror que inspiravam 
aqLtelles ferozes soldados, cujos cabell os, se melhan tes á 
juba do leão, cabiam-lhes em ondas pelos hombros, e cuj os 
longos sabres se desnudavam para o combate, irn meio de 
um alarido selvagem que mais parecia rugidos de bestas 
feras. 

Mas o medo é um laço demasiadamente fragil, nm 
élo fraco para prender os cidadãos ao cumprimento do de
ver ; só o patriotismo os nne solidamente produzindo pro
digios de valor, de abnegação e de civismo .• 

As discorrlias, o espirita faccio::;o do povo, chegam a. 
fazer periclitar até a g loria nac iona l no extrangeiro. 

Não foramª'-' del icias de Capu a que concorreri'lll para 
os desastn:s de Annibal, mas as !netas sem tregoas dos 
partirlarios de Hannào e do celebre general que traziam 
divididos o senado de Cartbago e o povo, .e assidl a facção 
que seguia a politica contraria a dos Barcas ~acrificou os 
interesses de sua p atria ao odio votado ao heroe de Cannes 
sem o que este teria consummado a rui na de Roma. 

Do campo de batalha de Cannes, rnnhecido ainda ho
je pelo nome de Campo do Sangue, aonde os cadaveres de 
cincoenta mil romanos at testavam f, .pe1·icia do terri\'e l 
cartbagint>z, surgira a certesa do triumpho fina l , destr.ui
da depois pelo egoísmo criminoso das facções. 

Mas, para que folhear a Historia; para qu.e tocar nos· 
cada veres mumificados destas nacionàlidades que deixaram 
apenas no espaço e no tempo vestigios sangrentos de suas 
dissenções ; quando, com a alma a trnnsudar magoas pa
trioticas, encontramos nos nossos annaes tristes e doloro
sos exemplos dos funestos effeitos das dissenções e das 
d iscordias domest icas ? 
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Canabarro e Jacuhy militaram na revolução quedes
de I 835 até 1844 ensangt4entott o glorioso Estado do Rio 
Grande do Sul ; o primeiro 1ias hostes revolucionarias, ·o 
segundo na~ fi !eiras da legal idade. Mais tardE, 2 r annos 
depois as legiões paraguayas invadiram aquella terra he
roica, berço natal daquelles dous chefes que ontr'ora se 
haviam collocado em campos oppostos. 

A' cada um entregou-se uma divisão de valentes para 
repellir o inimigo. 

A defesa da patria commurn exigiq que combinassem 
os seus movimentos, que se prntegessem reciprocamente 
e que, afinal, fizessem juncção para baterem o extrangei
ro que avançava espalhando a desJlação e a morte nc :::o
lo sagrado da terra que deviam ar..iar. 

Mas a juncção não se fazia, tardava, · porque os 
dous chefes criminosamente escravisados aos seus antigos . 
01lios é rescentimentos, e elos quaes partilhavain muitos ele 
seus commandadüs, deixavam ó inimigo avançar, avan
-çar sempre, devastando tudo, e . bivacando até em si tios 
em que ou"tr'ora os dous tristes heroes ele peleja domesti
cas haviam crusado as lanças, e derramado sangue compa
triota 1 

· Não lhes faltava, entretanto, valor para ennovela
reru-se com os esquadrõ=s inimigos, reduzirem os .seus 
mortiferos quadrados á postas e rasgar sob as patãs dos gi
netes os seus ,estandanes tricolores, 

Errantes pela vastidão das c<>mpinas 1la terra de que 
eram filhos, illnminadas á noite pelo incendio ateado .pe
lo inimigo que, onsado, os desafiava á peleja; elles ti
nham perdido · todo sentimento moral, negavam -se um · 
commum auxilio, desejavam um ao outro derrotas e reve
fies emqu<'nto a Patria febricitante de colera e de indigna
ção, pedia ao valor tradiccional elo Rio ·Gra.i.de uma de
s:iffronta estrondosa., immensa, terrivel como a audacia 
inimiga ! 

Luctadores, adversarios nas di5senções intestinas , 
as suas paixões e odios que 2 r annos não tinham podido 
sopitar, tiraram-lhe a melhor opportunidade de redimir 
na gloria e no sa11gue _inimigo os crimes, os erros, e as 
faltas, praticados, uns em nome de lei, outros em nome 
da liberdade nas batalhas inglorias da guerra civil. 

Ai ! Quantos destes exemplos poderiamas apontar, ex
trabidos da nos;;ajo_ven historia que, se tem muitas pagi-
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:nas cujos fulgores deslumbram, t ern outras veladas de cre
pe, de dores e de lagrimas ? ! 

Sejarnos bons patriotas ; façamos uma politica mai s no
bre, mais justa e mais elevada, e só assim impulsionaremos 
a nação peJo·caminho do progresso, impondo respei to ás 
ousadias e ambições do extrangeiro ; respeitemos r>s homens 
embora combatamos com moderação as _suas idéas, crentes 

· sempre de que almejamos todos o bem dR Pataia cq111 111um ; 
esqueçamo-nos dos .nossos euos e faltas, perdoa ndo-n os 
reciproc :rt mente e lembrando-nos de que a bnr~ da ascen-. 
ção dos par·tirlos ao poder é inadiave l, e ninguem a retarda 
ou apressa impunem ente. 

Tudo mais é crime <le lesa-pa tria e del!e só.se: recolhem 
desastres ou ephemeros triumpbos . 

E, no meio de nossas 1 t:ictas politicas , sempre cheias 
de moderação e tolerancia, nunca deveremos olvidar, qu~ 
se a Historia é o pantheon dos nomes benemer itos, ella é 
tambem, como ja d isse alguem, o eterno p elouri nho dos 
nomes infames. 

J. B . BoR~UNN. 
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Havdá algum B.agello pe10r do que uma 
m~ politica? 

Tod:is as pestes, toàas as epedernias jun
tas qúe affl.igem a humanidade, se ceifassem-na 
simultaneamente não produsiriam resultados 
mais funestos do qu~ os de uma política que 
não repousa na moral, que não é orientada pelo 
patriotismo, qu~ não visa finalmente o bem ge
ral da nacão. 

A mi politic.i rompe os laços mais es.trei-
tos e sagrados. · 

. Imàginai a mais terrível das pestes no lar 
domdtico, o choln·a, se q uizerdes. 

Pois bem; ahi vereis o enfermo cercado por 
todos. os membros da hmilia a dispen~arem-Jhe 
cuidados e carinhos, affrontando todos os peri
gos do contag-io para salvarem o pae, a esposa, 
a mãe, o filho ou o irmão. A terrível enfermi
dade torna a familia solidaria no affecto dispen
sado ao enfermo; parece que a proporção que 
cresce a gravidade do mal mais se estimulam 
os sentimentos de abnegação da familia. 

Os cuidados a.ffectuosos centuplicam-se 
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para dar combate á .rnorte, trinmphar, arrancar, 
emfim, de seus braços a presa que tanto se ama. 

E a má política? 
Desde que essa terrível peste invade o lar 

domestico, a familia se desmembra; os senti
mentos mais sagrados Sê rompem e são substi
tuidos pelo adio e por todas as más paixõeE do 
coração humano. 

Se na propria familia se opera esse facto 
1amentJ.ve1, imagine-se as alterações no proce
der dos cidadãos, nas suas relações sociaes, no 
meio.em qne vivem, agitado pelo fervor de uma 
ta) po1itica ! 

Tudo, tudo se espedaça; não ha sentimen
t0por mais ele~ado e nobre que seja que aqueHe 
fla.gello não conspurque ~ não acabe por eli
mrnar. 

Foi a má politica do inicio do regimen 
republicano a fonte dos nossos males. Ella 
derruiu moral e mater~al mente o paiz, e extre
mando os partidos, dividiu, por tantcJ, profun
damente a familia brazileira ao p<:mto de seus 
odios lev::i.1-a á luta armada, imprimindo-lhe 
um aspecto de perversidade repugnante. 

Não tínhamos demagogos ; mas, elles iam 
surgir· das tormentas das paixões e dos odio~. 

Figuras sinistras, typos patibulares foram 
pedir á Historia a ferocidade que um seculo de 
altniismo, de luzes e de civilisacão condemnára 
e ella registrára em suas pagitias com caracté
res de sangue e, ao passo que isso succedia., a 
mais ignobil ganancia attrahia até a capital da 
republica um enxame de ambiciosos que zum-
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bia ao arredor da Bolsa á espera do momento 
de se transformarem em jnsolen tes Cresas. 

A,;; institl1ições qne· deviam frate1·nisar os 
homens iam abrindo entre elles nm abysmo 
cad8 vez mais largo e profundo. 

Surgiam as ambições de a1tas posições, e, 
entre o grande numero de pretendentes, via-se 
a .incapacidade audaciosà ç: arrogante snpplan
tar a virtude e o talento, porque acreditava que 
no regirnen democrata a andacia era o uuico 
titufo ou a qualidade mais recomrnendavel aos 
as pirau tes. 

Homens completamente desconhecídos fo
ram guindados até as a1tas reg1õ.es politicas e 
administrativâs, sem competencia, e o resulta
do foi nao passarem de títeres nas mãos dos 
mais habeis. , 

O e.xer-cito e armada viram com espanto 
uma fracção de seus officiaes galardoada duas 
vezes pelo mesmo motivo, emquanto a outra 
parte era de todo esquec·ida. 

· Triste espectacu lo off erec1a a P.a tria ! 
Mui tos d'aque11es que tinham concorrido 

poderosamente para implantar no paiz as bel
las instituições democratas esqueciam que a 
virtude é o seu principal fundamento. 

Entre os homens que cercavam como mi
nistros o chefe do governo ·haviam alguns de 
tradiçõe:-; republicanas honrosíssimas, cheios de 
abnegação, mas não podiam agir como lhes 
inspirava o patriotismo. 
. Obstaculos de toda a ordem surgiam á 
cada passo e o resultado foi o desanimo apo-
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derar-se destes homens que para não assumi
rem a responsabilidade moral do descalabro 
dos negocios publicas,· abandonaram a sua ges
tão. 

Foram, então, co11aborar no governo ci
dadãos suspeito.; ás instituições republicanas. 

Para cumulo de nossas infelicidades foi 
desferido o golpe do Estado de 3 de Novembro. 

Des~a data começa a nossa narração, sem 
deixarmos entretanto de lançar vistas retros
pectivas sobre o passado. 

II 
O co11gresso dissolvido pelo golpe de Es

tado de 3 de Novembro era em sna maioria 
composto de individuos que o marechal · Deo~ 
cloro tirara da obscuridade; erguêra, pois, até 
a alta posição de representantes da nação 
creaturas suas que pouco depois ·transforma
ram-se em uma legião rebelde. 

O velho so1da:lo, ferido em sen amor pro
prio, sentiu dolorosamente a ingratidão d'aquel
les que julgára sustentaculos de sua política 
e, para vingar aggravos pessoaes, atirou-se ao 
congresso, disso1 veu-o, perseguiu os opposi
cionistas ; emfim, oppôz a força ao direito sem 
medir a extensão dos males que fatalmente 
produsiria esse acto violento, injustificavel e 
imprudente. 

Estão bem vivos na memoria de todos os 
factos lamentaveis que occorreram, triste.s co
rollarios daquella criminosa aventura. 

A noticia do golpe d'Estado espalhou-se 
rapida por todo o paiz. 
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O Estado do Pará decia·rou separar-se da 
União até que o governo entrasse na crbita da 
legalidade e o Rio Grande do Sul, Estado em 
que as paixões po1iticas são mai3 intensas, o 
caracter de sens filhos mais ardente, deu o 
signal de rebate appellando para as armas. 

Os outros Estados on adheriram. franca
mente ao golpe de Estado ou co11ocaram-se na 
expectativa o que equivalia a 'uma adhesão for
mal pela falta absoluta de protesto. 

Que elementos tinha para confiar o glo
rioso soldado no bom exito da temeraria em
preza, qual a de espedaçar a Constituição ha 
pouco votada pelos representantes da Nação e 
que elle se compromettera de defender ? 

Confiava na popularidade qU:e gosava nas 
classes armadas, e talvez no povo. 

Mas, na marinha só estavam a seu lado 
o então ca·pitão de mar e guerra Saldanha da 
Garria e alguns de sens camaradas ; no exer
cito tambem muito pouco offi.cíaes. 

Confiar na popularidade é · esquecer que 
nada é mai$ ephemero, nada mais transitorio 
do que o amor das massas. 

Elle co1loca sempre o Capito1io á um pas
so da Rocha Tarpeia. 

Estes homens publicas que confiarn na 
popularidade para pratica de actos irreflecti
dos, olvidam a Historia ou desprezam os seus 
ensinamentos. 

Se el1es a lesseru, se elles a estudassem, 
que felicidade para os povos ! 

O velho soldado c~:mheceu quanto era va- _ 
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ria a sorte e como a fortuna abandona aquel1es 
a quem por muito tempo e ás vezes só por mo
mentos fa voneia. 

E assim devia ser. 
Havia ausencia comp1da, absoluta, de 

motivos que legitimassem ou justificassem o 
tremendo attentado contra a Constituição, . ad-

. missive 1. necessario, entretanto, Se o cvngresso 
conspirasse contra a Repu bllca pretendendo 
restaurar a monarchia ; mas, não per:ic1itavam 
as instituições com que a revo1nção de r 5 de 
N0vembro dotára a nacão. 

Ellas não estavam' na liça; nada as amea
cava. 
, . O golpe de Estado, sim, podia fazêl-as pe-
rigar. 

A po1ítica dominante na Paraná apoiou o 
attentado. 

A opposição !ortemen te constituida redo
brou por esse facto os seus ataques. Gov~rno 
e opposicão, por meio da imprensa, gladia
vam-se com extremada violencia. 

A ordem pub1íca, entretanto, parecia não 
se achar ameaçada apesarda gravidade da si
tuacão. 

, A força federal prestigiava a 8-Utoridade na 
pessôa do presidente do Estado. 

Já dissemos que o Rio Grande do Sul 
appe11ára para as armas ; abi, n'esse Estado, 
os horisontes politicos cada vez mais se tolda
vam 

O trovão ribombava. 
O conselheiro mais intimo do marechal 
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Deodoro, o barão de Lucena, s.en ministro, ho-
-mem affeito ás 1 uctas politicas; de tem pera
mento forte, violento, encarava impavi<lD ator
menta que se preparava e que breve devia 
envolvel-o nos rólos encappellados das vagas. 

Ordens de prizão foram expedidas para 
toda parte. -

O marechal, resolvido a levar o seu acto 
criminoso até as ultimas conseqnencias, fitava 
o futuro, com o seu ministro, confiante na vic-
toria de seus planos. -

QÚauto â essa collfiança, t(•dos os ·dictado
res se parecem. 

O enthusiasmo para derrocar a dictadura 
tocára no Riu Grande do Sul aos u l tiIDos ex
tremos. 

A 12 de Novembro (i891), os fedem.listas, 
alliado;:; aos dissidentes do partido repub1icano) 
depuseram o doutor Castilhos que ao abando
nar o governo declaroü eni1egar o Estado á 
anarchzá. 

Prophecia terrivel que não tardou a reali~ 
sar-se ! 

A noticia da reação que se operára no Rio 
Grande espalhótt·Se rapida em todo o paiz e 
especialmente a impressão foi profunda nos 
dous Estados, Paraná e Santa Catha:rina) que 
com elle limitam. 

Na Capital Federal a conspiração contra 
o dictador conH::çou lJgo a p6s o acto que ras
gára a Constituição de 24 de Fevereiro. 

Na armada estava á frente dos conspira
-dores o contra almirante Custodio de Mello e 

. ' 
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no exercito vari_os chefes que procuravam pres
tigiar a reacção collocarão á testa o marechal 
Floriano, vice-precidente da Republica. 
· Este official-general, sempre precavido e 
prudente, parecia reluctar a. principio; mas, 
afinal conformou.-se com o papel que lhe fora 
reservado. 

Os federalistas e dissidentes, vencedores 
no Rio Grande com a deposição do presidente 
J nlio de Castilhos, conce.beram o projecto au
d;:i,cioso. de embarcar forças para virem sublevar 
contra o dictador os· Estados de Santa Catha
rina, Paraná e São Paulo e desembarcal.as 
mesmo nas praias do Rio de Janeiro para coa
gil-o a abandonar o poder. 

O barão de Lucena só então ponde medír 
toda a extensão do acto inq ua1ifica vel de sua 
politica aconselha11do ao marechq,l a desviar-se 
do respeito á Constituição para envergar a 
armadura dos despeitas, sem;>re fragil, facil
mente penetravel, nas luctas com os povos qne 
não sabem, não querem e não devem tolerar 
~s caprichos d'aquelles que collocani acima das 
leis os seu~ despeitos, a sua vontade e autori
dade. 

A hora do desfecho da grave situação ap
proximava-se á passos rapidos. 

Na noite de 22 d)aqnelle rnez (1 contra 
almirant-: Mello a bordo do couracado «Ria
chnelo,» na bahia do Rio de Janeirn, estava 
com uma grande parte de s~1s camaradas em 
completa attitude de combate, e a ma10na da 
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guarnição daquel1a cidade não se mostrava 
menos h c>stil ao governo do dictador, 

Deba1de este procurara com promessas de 
grandes emprezas militares, em nm futuro 
pro xi mo, captar .a adhesão de toda força pu bli
ca; a idéa, porem,· da liberdade, ponde mais no 
espírito da' c1asse armada do que as seducções 
da gloria. 

O povo applaudia essa attitude do exercito 
e da armada e como que delegára nestas duas 
corporações a desaffronta de seus direitos. 

O marechal Deodoro sentiu que o vacuo se 
fi zéra ao derredor de seu nome e que era preci
so abandonar o poder para evicar derramamen
to de sangue, derrarriame~to inutil, injusti:fica
ve1, criminoso, porque se ferisse a lucta, a vic
toria 11ão lhe poderia sorrir, e quando assim 
não fosse, o seu triumpho talvez importasse na 

·enthronisação violenta do regimen decahido á 
15 de Novembro, no abatimenw da Patria, des
pedaçada pelos bandos civis que affogariam em 
sangLLe a joven Republica. 

Não quiz mostrar-se soldado ambicioso de, 
pois de haver patenteadu a mais ex traordinaria 
ousadia. 

Esmagado peia reflexJ.o; julgando-se vic
tima de traições cobardes, sentindo n'alma ora 
a colera; ora o desalento, vendo gelados os 
animos de grande nume~o de seus amigos, e, 
alem de Itamaraty, mascaradas pelos canhões 
e baionetas da força publica, as vagas popula
res prestes a varrer, impellidas pelos açoites 
violento.s e implacaveis da revolução, todas as 
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resistencias; lembrou-se então que a sua es
pada não tinha dous gumes, um · pci.rs. ante 
elle retroceder o inimigo extrangeiro e o outro 
para cutilar o povo que. como uma justa repa
ração, exigia a sua retirq.da do al_to posto de 
chefe da nação. 

O marechal · Deodoro renunciou, pois, o 
governo. 

Desceu á 23 de Novembro de Itamaraty 
sem ser apostrophado como Sylla que, tendo 
renunciado voluntariamente a dictadura, foi 
insultado por um cid§Ldão romano ao descer as 
e5cadas do Senado, conteütando-se em respon
der tranquillamente a J ~ggressor : 

rc A vossa condueta fará com que nenhum 
dictador renuncje mais o governo. J> 

Assumiu, então, o gm·erno da Republica o 
marechal Flotiauo Peixoto em nome da lega
lidade. 

A tormenta pareceu dissipar-se. 
Com effeito, os bulcões conglobados, as 

nuvens negras que avançavam do sul rapidas, 
rasgadas por enormes relampagos de cores 
cambiantes, sumiram-se desfeitos na immensi
dão do espaço. 

A confiança ressurgira, dourando as es
peranças dos bons patriotas: 

A noticia do acontecimento foi recebida 
por toda parte com irumenso jubilo e o nome 
do marechal Deodoro muit'.) victoriado pelo acto 
da renuncia que se considerou da mais patrio~ 
tica abnegação. 

Assim são os homens nos nossos dias : 
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applandem até o mais elementar cumprimenfo 
do dever. 

III 

Estava salva a Repnblica? 
E os governadores dos Estados; aquelles 

que tinham apoiado o golp~ de Estado, que 
conducta deveriam ter depois da revolução de 
23 de Novembro? 

Por um lado, os mais comezinhos princí
pios de coherenc1a política, impunham-lhes o 
dever de deixar os seus püstos; por outro, o 
patriotismo exigia esse acto i.ndispensavel para 
a paz pu b1ica. 

O presidente do Estado do Paraná era 
então o dr. Generoso Marques dosSantos. 

Elle havia apoiado francamente a malfa
dada dictadura e de volta da Capital Federal, 
aonde se achava por occasião dC> attentado con
tra a Constituição, no dese mpenho de suas 

. funcçõ es de senador por aquelle Estado, reas
sumiu o géverno qne em sua am~encia ha
via sido dirigido peicJ desembargador Silveira 
da Motta. · 

A permanenda daqnelle cidadão á frente 
dos negocios publicas fez recrudeccr a opposi
ção que lhe movi2 o partido republicano qu e 
lembrava-lhe, pela imprensa, a nnica solução 
harmonica para a crise que a sua couducta de ra 
lugar apoiando a dictadura. .-

E~sa solução era o abandono por sua par
te, e por parte de seu partido, da direcção dos 
negocios publicos, por effeito da restauração da 
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l~ga1idade e que se deduzia como 1ogico corolla-
no. 

O partido dominante sophismava na sua 
argumentação; de.::1arava que o dr. Generoso 
Marques tinha sido legalmente eleito. ; era pres
tigiado pelo apoio do congresso estadoa1 e que, 
por consequencia, nenhuma rasa : de ordem po
lítica. aconselhava asna renuncia nem a reti
rada de seu partido do scenario goven:;.a.mental. 

Se nos fosse permi ttido · trazer o systema 
planetario para comparação, diriamos que a 
Constituição Federal era o sol em volta do qnal 
gravitavam as Constituições Estadoaes; assim, 
qualquer perturbação nas leis que regulassem 
o astro central 1 a:ffectava a gravitação de todo 
systema. Nenhum coq,o, ou nenhuma força 
extranha poderia alli exercer qualquer acção 
sem completo desiquilibrio. 

O golpe d'Estado de 3 de Novemb10 fetiu a 
todas as Constituições Estado:ies. Os governa
dores dos Estados e os seus congressos deviam 
annullar logo o corpo extranho que vinha per
turbar a harmonia do systema, tanto mais que 
esse corpo se apresentava c0mo nm cometa, 
cuja cauda, semelhante á espada a desferir 
golpes, ameaçava subverter tudo. 

Entretanto, os governadores ou presiden
tes dos Estados acompanharam o astro amea
çador, abraçados á cauda flammejante, na sua 
orbita, embora pouco alongada, e quando elle 
obumbrou-se, quando extinguiu-se, tentaram 
continuar no coro sideral, aonde nem sequer 
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podia ficar a nebqlosidade qne circumdára o 
nucleo d'aquel.le corpo extincto ! 

Foi uma tentativa fatal. 
O golpe de Estado que pcderia ter sido na 

nossa vida politica 11 111 accidente sem profunda 
gravidade, filho do temperamento violento de 
um homem, tornou-se a causa primordial de 
innumeros males pela teimosia de permanece
rem no governo dos Estados, aq uelles que 
acceitaram .o crime e que, longe de protestarem, 
quer quando e11e se preparava, quer depois de 
consummado, levaram a sua cumplicidade ao 
ponto de applaudil-o. 

Não se po.de profl.igar com mais criterio e 
força a conducta dos Gcvernadore:::. do qne o 
« Jornal do Commercio J) do Rio em seu « Re
trospecto político J) de 1 892. São palavras ou 
conceitos dictados pelo patriotismo O j(,rna1-
A Republica- de Curityba-transcreveu em 
seu nnmern de r4 de Jan::iro de i893 aque11es 
conceitos que.L·fferecernos aqui aos lt.:itores: 

« As pessoas que nos Estados se levantárão com 
as armas nas m ãos contra oa governadores, fun
da vão a sua cond ucta no facto, de uma triste no
toriedade alias, que e11es havião adheridci á dic
tadura e continuavam a subsistir como seus del
legados nos Estados'" 

"Seria a burla dos fins e dos intuitos da revo
lução e não fui senão por ser esse o nosso pensa
mento e por termos toda a previsão, aliás facili
ma, dos deploraveis successos que occorrérão nos 
Estados, que àissemos nestas mesmas paginas o 
anno passado que o movimento revolucionaria 
parára f'm meio, r~stabelecendo a Constituição 
antes de haver intimado aos delegados dictato
riaes o abandono de nm posto que e!les não sube
rão guardar e honrar" 
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"Se esse procedimento franco e justo tivesse si
do siguido, os governadores depostos não terião 
visto neile senão & justa pnniç;ão de uma conduc
ta que ninguem ousa defender. Assim, pórem não 
foi. Reatou-se o fio da vida constitucional logo 
que o dictador resignou aqui o supremo mando; 
e a consequencia foi que os Estados encontrarão
se na contingencia de surportar o jugo dos rema
nescentes da dictadura, ou alija-los pela força. 
Nenhum só sujeitou-se : o movimento de repul
s a, iniciado no Estado de Alagôas, que no proµrio 
dia 23 de Novembro apeiava do poder o seu go
Vtrnador, alastrou-se por toda o paiz, produzin
do pur toda parte os mesn1os resultados . Em me
nos de 4 rnezes. não se ;;ichou no poder um só dos 
pro-con.sules que endeosarão o acto criminoso do 
sr. Barão de T,ucena, porque nenhum delles - e 
isto é a sua mais completa condemnaç;ão - en
controu no Estado que govern ava elemen tos de 
opinião, ou de força, qne lhes assegurassem o po
der ameaçado . A' acção dos que p•omoverão as 
deposições, sucedeu porem, a reacção dos depos
tos. Muitos deites tinhão assento no Congresso 
fE:iaal e não hesitarão em vir á tribuna fazer um 
capitulo de accnsacão ao Governo Federal por 
lhes não haver pre;t..;'do mão forte uparn manter a 
ordem constitucional". Era, então, curioso ver o 
enthusiasmo e o devotamento que tinhão pela 
Constituição aquelles mesmos que, presurosos, 
lrnv1ào co1-rido a protestar o seu apoio ao chan
ce! ler onsado que a conspurcárn. Esquecerão-se 
inteiramente de que no momento em que assim 
procedião elles rtnegavão a sua condição de Go
vernadores legaes para serem in strumentos da 
dictadura; de modo que, ainda quando o Gover
no Federal quizesse intervir nas revoluções dosEs
tados, não encontraria nelles governo legal a que 
prestasse apoio, porque não erão, de certo, esses 
detendores do poder por conta e ordem da dicta
dura central». 

Não deven~os esguecer que a eleicão para 
Jeputados ao congresso que elegeu depois o 
honrado cidadão dr. Generoso Marque~ para o 
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cargo . de presidente do Estado do Paraná e 
para vice-presidentes os distinctos cídadãos de- . 
sembargador Silveira da Motta e M:..J.noel Cor
r@a de Freitas, teve 1 ngar nos dias em que di
rigia os negocios publicas o general Agu:iar 
Lima que ao cargo de governador, reunia o de 
commandante das armas. 

Não ha lembrança de, em tempo nenhum, 
se ter falseado tanto o processo eleitoral corno 
n'essa eleição e, assim; nenhuma assembléa 
representou com tão pouca verdade o voto livre 
e expontaneo dos cidadãos comó aquel1a corpo
ração ; por conseq uencia, a e 1Pição do i11 ustre 
dr.Generoso Marques não tinha o prestigio 
rÍ1nra1 qtte deve cercar os actos em q ne não se 
violam a lei, o direito e a justiça, pelo menos 
tão osten5iva e descomrntinalmc:nte. 

Corriam em Palmas as mais extra vagan
tes noticias á respeito da sitnação politica 
creada pelo Governadvr A guiar Lima, e isso 
levou-nos a escrever-lhe, algum .tempo antes da 
deição, pedindo qne nos informas~e do que 
ciccorria ría capital do Estado. A resposta foi a 
seguinte e por telegramma dirigido á villa de 
Palrr as onde nos acha vamos. 

<< Cidadão tenente coronel Bormann. Res
p0ndendo vossa carta digo-vos jornal Republzca 
em oppo.sição governo com apoio Serro-Azul, 
Santos Andrade, Uba1dino e . mitras. Sois ca· 
maraàa e não apoiareis, espero, chapa · de11es. 
General A. Lima.» 

O telegramma era datado de 6 de Abril 
(r89r). · 
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Por esse teleg-ramrna pode-se bem calcular 
até aonde chegou a intervenção indebita das 
~utoridades no pleito eleitoral porque se á nós 
official superior do exercito nacional e que 
nunca tivem0s relações estreitas com o gover
nador e commandante das armas, · e11e, entre
tauto, se dirigira naquelles termos, como não 
procederia co1.u os fnnccionarios estadoaes e 
com todos aquelles qne tinham negocios com o 
seu governo ? 

A pressão foi descommunal, como já dis
semos. 

O telegramma foi im mediatamente reve
lado pelo proprio teiegraphista aos amigos da 
situação ; mas, algnm tanto adulterado porque 
esse funccionario garantira qne havíamos re
cebido ordens te11ntnantes para aooiar a chapa 
governista 

Quem lêr estas linhas ha de nos fazer a 
justiça de acreditar qne repellimos com altivez 
semelhante intervenção, e que prestán.10$todo 
apoio á chapa contraria. 

O governador, no empenho de vencer .o 
pleito eleitoral, invaàia _tudo. 

A igreja não ficou isenta. 
O Inttrnuncio Apnstolico, Spolverini, qne 

se achava então em Curityba, foi encarregado 
de convencer ao monsenhor Alberto Gonçalves, 
que devia retirar o seu nome da chapa adver-
saria do governo, . 

O illustr~ diplomata não foi bem succedi
do em sua commissão, porque o distincto mon
senhor Alberto, declarou-lhe que em.assumptos 
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da religião e da igreja estava prompto a ouvir e 
a seguir os conselhos dri representante da 
San ta Sé; mas, em politica--; como cidadão bra
zileiro, só se inspirava em 5eu patriotismo e 
não abdicava .o:; seus direitos. 

Essa resposta, que realmente merecia o 
intruso monsenhor" Spo1verini, desconcertou-o 
de todo ; mas não desanimou o governador. 

Tendo_ deixado 0 cargo de Intendente da 
capital o capitão Ernesto J eo1ás, os seus ami
gos fizeram-lhe grandes demonstrações de 
apreço e n'essa occasião varias oradores, entre 
elles ·o monsenhor Alberto

1 
lembraram os ser

viços prestados a Cnrityba por agnelle cidadão; 
mas, n'essas manifestações não havia absol u
tamente t~ma nota politica, nem se fiseràm re
ferencias de qu~dr1 ner especie ao governo. 

O General q ne guardava rt:sentim.entos 
do Iutenden te não viu satisfeito aqueilas de
monstrações e sabendo que o monsenhor tomá
ra parte n'el las e oberlecendo a suggestões de 
antros, dirigiu ao virtuoso Bispo de São PaHlo, 
D. Lino, _o seguiu te te1egram ma reservad9, 
poucos dias antes da eleição. 

" Tenho sciencia que padre Alberto Gonçalves 
ameaçou padres que não votarem com chapa em 
que é élle candidato ao congresso, dizendo ter 
elle carta branca vossa para demittir, remover , 
st:spender, fazendo principal alvo padres extran
geiros colonias arredorrs capital. Acreditei por 
saber que padre Alberto é politico exaltado e in
teressado victoria sua chapa, fal la descommedida
mente em 'toda parte sem consideração governo 

. e ante-hontem fez parte de uma m<i\1ifestação em 
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que foi orador designado pelos m anifestantes, 
usando da palavra por tres vezt-s e exprimindo-se 
cie modo inconveniente, insolito e injurioso a 
mim e aos que me cercam, onde se bebia larga
mente a saude do manifestado. Este procedimen
to offende aol' catholicos a cuja ig:reja pertenço 
como pertencem quasi todos que cê>mpõem os 
dous grupos que pleiteam a eleição marcada para 
dia 10 deste. Me parece que devo pedir a atltenção 
de V. Exa. Revdma . para estes factos pondo co
bro, a bem dos interesses da igreja, a tão desabri
do pn:icedimento do padre, que alem de vigario 
da parochia é vigario geral forense. O Exmo_ Sr. 
Internuncio Apostolico pode vos informar o que 
aqui observou e comruunicou-me. Servo. de V. 
Exa. Revdma. General A. Lima.» 

Que idéa faria élo governo do Paraná o 
benemerito Bispo de São Paulo ao lêr esse · te-
legramrna? · 

O governador, porém, não se contentou 
em telegraphar; escreve a logo u 111d carta longa 
e urgente pedindo a intervenção do virtuoso 
preladu, pQÍS, a ele ição se aproximava. Queria 
a exoneração do monseuhor A 1 bertl, do cargo 
de vigario . 

. A'_ 4 de tvfoio, 24 dias depois da eleição, 
respondia o Bispo nestes termos: 

,;Residencia Episcop·a1 em S Paulo, 4 de Maio 
189r. Exmo. Sr. Resp:mdo á carta de V. Exa. 
Tenho d honra de informar a V. Exa. que o 
padre Alberto apresentou ahestados de dois 
vice-govfrirnclores actuaes, de nm senador. e 
um deputado desse Estado ; do commandante do 
8<;> Regimento de cava11aria, do auditor de gner
ra, dos !?ªdres Lud:IVico, Crisemiro, Colbachini , 
Tedesch1, e-do Barao do Serro Azul , declarando 
que ~11.e n~o interveio nas eleições com amea·ças 
e sol.1c1taçoes, nem fez referencias riesairosas á V. 
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Exa. Devo afiançar a V. Exa. que a amisade que 
por-ventura tenha a algum s::i.cerdote, jam ~ds me 
cerceou a acção e liberdade. Estou certo de· que 
V. Exa. catholico, segundo se confessa, ligará 
grande interesse ao bem da n:·ligião n 'esse Esta- . 
do que brevemente terá st>u Bispo e, portanto, 
não posso nem devo tratar de alterações adminis 
trativas. De1is Guarde á V, Exa. t Lino , Bispo 
Deocesano. n 

. Pelo qué' se vê, não houve armas qlle nãü" 
brandis·se e governo contra os seus adversarias. 

O Barão _do Serro Azul, paranaense dis- · 
tinctissimo, era guer:re·ado pelo govern.0 de um 
ru0do atroz, revoltante. Ninguem merecia mais 
do qne elle um lugar entre o~ legisladores do 
Estado, entretanto hostilisavam-no e esse Con
gresso que não queria em seu seio esse dis
tincto cidadão dava mais tarde hO energumeno 
governador a carta de cidadão parauaense ! 

Sobre esse facto que attrahiu G ridiculo · 
sobre o mesmo Congresso, disse o << Diario do 
Commercio J> do dia 4 de Junho, em ·artigo de 
fundo, sob a epigraphe- O novo Pa1·anaense· : 

" Tem causado em nosso espírito certa estranhe
za o acto do Congresso conferindo hontem, por 
unanimidade, o titulo· de cidadão paranaense ao 
honrado sr. general José Cerqueirn de Aguiar Li
ma, ex-governador deste Estado. 

Ao illustFe militar não podemos negar nem o 
respeito, i.em a consideraçã~ que nos merecem a 
sua idade, a sua· posição e os seus dotes de cora
ç:ãó. Dahi, porém, j ulgal-0' um vulto extraordina
rio, encanecido ao serviço do Pan.ná, merecedor 
d a honra excepcivnal que lhe foi conferida, e que 
julgamos unica na Patria Brazileira, vai uma 
distancia incalc.ulavel, que não pode ser desco
nhecida á consciencia dos nobres _srs. Congres-
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sistas, que lhe conferiram tão cu lminante honra, 
sob a pressão moral de sua presença na respeita
vel corporação . 

E' verdade que, não ha muitos annos, h onra 
equivalente foi dada a Gladstone por varios conda
dos da Irlanda; mas Gladstone sobre .ser reconhe
cido hoje o primeiio estadista da severa Inglater
ra, pertence ao numero desses vultos cuja gloria 
ultrapassa os limites da patria para se tornar 
universal. E, nós, por mais que procuremos os 
gloriosos serviços do sr. general Aguiar Lim.a, 
correspondentes á honra com que foi distinguido, 
palpamos apenas a incerteza, pois elles nos são 
absolutamente desconhecidos. 

Si para com o illustre general, porém, foi o Co!l
gresso tão prodigo de honrari?.s, outro tanto 
não aconteceu para com o distincto paranaense.
sr. dr. Emygdio Westphalen, braço direito da ex
tincta administração, que apenas mereceu os ba
ri aes co 111 prim en tos d e um a com missão. » 

O Congresso finalmete rnoc;trava-se grato 
ao homem que a:ffrontára t n do para vêr triurri 
phar a chapa de setls am1gos. 

Nos annaes des8a celebre assembléa lP-se 
um di.scu rso, um panegyrico do general Car
doso Junior, e do qual trnnscreverúos este 
trecho: 

uMas, sr. presidente, depois. <le passarmos por 
t0<1as estas desgraças, coube-nos a fe l icidade de 
que o governo federal, não com nlfando o aza-ne
gra do Paraná, designasse um genera 1 para go
venrndor deste Estado. 

O sr. general Aguiar Lima, digno governador 
deste Estado, veio ao Paraná plantar a ordem ; 
restabelecer o direito de todos, conseguindo fazer 
uma eleição livre, e:i,:;purgada de vicios, sem pres
são; o que ninguem poderá contestar.» 

Esse discurso foi p.ronunciado em r. e de 
Junho. (r89r). · 
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A sat.isfaçâo desse Congresso não tinha 
limites. 

Como era natural, o Generalissimc· Deo-
. dorn não foi esqueódo nas manifestações de 
tegosijo então feitas pelos illustres Congres
s-istas. Assim, na s~ssão da 3 daqnelle mez, os 
deputados general Cardoso Junior e dr, Mene
ze:s Dori':l apresentaram uma indiq1ção que foi 
unanimernente approvada, para que se felici
tasse ao Generali.;;simo Presidente da Repu
blica. 

1· 

A felicitação foi n'estes termos: 

Generalissimo. 
·«Em nome do povo paranaense, o Congresso 

Constituinte do Estado do Paraná vos felicita 
pela attitude digna que o vosso governo, pelo 
honrado delegado general josé Cerqueira de 
Aguiar Lima, manteve ·_ em relação ao ul:.irno 
pleito eleitoral rl ~ste Est_ado, garantindo p1ena
mente a liberdilcle do veto e a ordem .publica, e 
pela correcção de seu procedimento, respeitando 
a au.ton.omia elo Estado. representada pelos seus 
eleitos, na milindrosa obra de sua organisação. 

O Congresso faz voto'S pelo restabelecimente de 
vossa sande tão preciosa á patria." 

A mensagem apresentada pelo illustre 
General Ag-uiar Lima ao Congresso, sua pro
pria feitura, é nm docun1ento longo para ser 
trnnscripto, pobre <le idéas; entretanto, não 
podemos nos furtar á transcripção do trecho 
que se refere ás ~leições que aquelle cidadão 
presidiu : · · 

uAs urnas fizeram de vós os mensageiros legis
lativos da organísação difinítiva do Paranã, e, · 
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a: pós u 111 processo eleitoral, em que a liberdade de 
voto não foi de nenhurna maneira embaraçada, é 
a vossa escolha .por demais honrnsa.11 

As demissões em massa, as persigniçÔe..>, 
os meios corru ptores que o governo havia em
pregado para a victoria d~ sua chapa, eram pro
testos vehementes, energicos contra a tristé 
inverdade que o illustre General consignára · 
em sua arida mensagem. 

Esse attentado consummado contra a 
verdade dos factos provocou de parte do cc Dia
rio do Co1úmercio »de Lº de Junho (1891) as 
palavras g ue o leitor vai lê1· : 

«Junto ao topico em que foi co11signado o livre 
exercicio do voto, ha-de o illustre general dar-nos 
licença vara ao lado delle levantarmos uma cruz. 
Isto feito, ha-de nos permittir ainda, que seme
lhantemen te aos camponios polacos, que ao re
gressarem dos labores benzem-se ante esse sy!U
bolo divino e p;issam silenciosos, que nós tam- . 
bem nos benz;imos e . passemos.» 

No regimem dccahido foi sempre o desejo 
ardente dos bons cidadãos a pnresa, .a verdade 
do p1oc.:sso eleitoral ~ parecé que durante esse 
regimen s6 uma vez o paiz teve representan
tes legitimamente eleitos. 

Ensaiava-se, então, pela primeira vez a 
eleição directa e é1chava-se a frente do gabine
te imperial o honrado conselheiro Saraiva. . 

Entretanto, attribuia-se a fraude eleitoral 
á forma de governo e a monarchia arcava com · 
a responsabilidade do poueo es'crupulo politico. 
de sens servidores. 

Os leaes ervidores da republica não de-
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vem imitar os homens politicos dos tempos 
que se foram, legando-nos apenas tristes remi
niscencias cm as!;>Um ptos eleitoraes. 

Os governos que se levantam incolu1J1es 
de fraudes são sempre fortes; arrostam, cerca
dos de prestigio,. todas as vicissitudes porque 
a honestidade de origem é a primeira condição 
para a sna fortaleza; assim, s6 deve governar 
a politicd. que tiver o apoio da maioria dos ci
dadãos; o tüais é impôr-se ao paiz sem títulos 
legitimas ; é desservil-o, é pertnrbar a paz da 
republica, difficnltando, portanto, o seu en
grandecimento. 

Não tinha rasão, pois, o dr. Ge.neroso 
Marques de considerar-se legitimamente eleito; 
devera r'ennnciar o carg0 e e ;se acto, imposto 
pelas · circu mstancias, éert:.i.mente Jem braria 
ao congresso que cumpria-lhe dissolver.se ex
po11ta11eamente, attenta a sua origem bastarda, 
embora dé.sse á dissolução motivos de outra 
ordem que nào importassem na confissão pu
blica de sua falsa estirpe. 

Mas, ·aírão, isso seria nrn suicidio po1ilico, 
e exigil-o importavJ. professar doutrina contra
ria á índole dos partidos. 

Sim, seria um suicidio político aos olhos 
tacanhos e tnesquinhos das facções; lembremo
nos, porem, que ha suicídios políticos que a 
coherencia e a moral exigem e 'dos q naes us 

·partidos ressuscitam mais fortes, mais cheios 
de honora.bilidade. 
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A nossa proposição, portanto, não é l}en
hurna das heresias de Luthero. 

Basta amar mai~ a Patria do que o partido 
em que se milita para ver-se gu e somos or
tbodoxos. 

Da persistencia, da ten.acidade mal ins
pirada de resistir ao imperio a~s circumstan
cias tiuha de decorrer a reacão. 

A opposição, vendo gu~ absulnctamente a 
politica dominante não se afastava· voluntaria 
e patrioticamente da gestão dos negocios pu
blicos , começou a conspirar na capital do Es
tado para derrocar o governo, reunindo-se 
para suas conferencias espeéialmente nas re
sidencias do tenente.coronel da guarda nacio
nal .Ernesto Lima, drs. Francisco Torres e 
Carvalho de Mendonça. . 

A' frente da guarnição de Cnrityba acha
va-se o bravo coronel do exercito Roberto Fer
reira, depois geuerr 1. 

Como era nat11ra1, o ill ustre dr. G~neroso 
Marques contava com o apoio das forças fede · 
raes para mantel-o no governo e tinha do dis -
ti ncto official promessa de sustenta1·o. · 

O marechal Floriano recebi'.'.l diariamente 
não só do presidente como tambem da opposi'. 
ção, informações acerca da marcha da política 
e fiél, então, ao seu programma de não intervir 
nos negocios internos dos Estados, entrega vJ. 
a solução das crises ao tempo, ao desenv0lvi
mento logico dos factos, recommendando ás 
autoridades milit :ires absoluta ne ntra1idade. 
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Entretat~to, a crise cada vez se tornava 
mais aguda ; os offici;.1es da guarn:ição, em sua 
maioria, collocaram-se ao lado da opposição e 
a resolução de depôr o governador assoberbára 
todos os espíritos . 

Os cidadã0s Vicú1te Macbado, FranCÍsco 
Torres, Alencar Guimarães, Carvalho de Men
donp, Almeida · Sebrão, Joaquim Monteiro, 
Ernesto Lima, Larnenba Lins, João Gualberto, 
A úgusto Silveira, Benjamin Pessôa, Leoncio 
Correa, José Luz, e desembargador Luiz Pires 
de Carvalho e Albuquerque, chefes da conspi
raçã0 contra o governo, assentaram no plano 
da deposição, e o realisaram felizmente sem 
effusão de sangue. Foi, pois, uma revol ução 
pacifica embora cercada de algum apparato ele 
com bat.:, Entre os conspiradores figurou um jo
ven estudante, Antonio Augusto de Carvalho 
Chaves, que mais tarde tomou gráo em direito 
e hoje dirige a Secretaria de Finanças. 

O facto teve lugar á 29 de Novembro (1891) 
e, irumediatamente, os revolncionarios organisa
ram umq_Junta Governativa, um trinmvirato, 
composto do Coronel Roberto Ferreira, dr. La
menha Lins e do capita1ista Joaquim Monteiro 
de Carvalho e Silva. 

O importante cargo de chefe de Policia foi 
confiado ao dr: Manoel de Alencar Guimarães. 

Ós amigos do governo deposto accusaram 
o bravo coronel Roberto Ferreira de ter concor~ 
rido para essa deposição, apesar do com
promisso solemne qne contrahira de sustental-o 
com as baionetas da guarnição, e fundavam a 
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accusação no facto de verem esse valente . mi1i
tar na jnnta governativa. 

Era injusta a accusação. , 
Logo após a deposição, o povo e Os milita

res acclamaram-no membro daquella ju n ta, 
cargo que não quiz, á principio, aceitar; mas, 
foi depois forçado por motivos de ordem muito 
elevada, como a paz pu b1 ica, e só de i--ois rl~ 
instanLes solicitacões. 

Elle não poa'ia nem devia, para cumprir a 
sua promessa, oppôr-se c0111 as arruas na mão 
ao movimento revolucio,:ario. H(lmem alheio 
á política não sabia que a revoluç:lo achava-se 
tão vantajosamente j ustificaàa como depois os 
acontecimentos com provaram. 

Tornar, pois, sangrento o acto revol ucio
nario seria prolongar por mais alguns dias a 
vida ingloria do governo que começou a ago

. nisar desde a restauração d& legalidade. 
Essa consideração pesou sem duvida no 

animo do bravo soldado qlle, reconhecendo 
achar-se a situação política condemnada pela 
opiniâv, desprendeu-se daqnelle compromisso. 

Allegava-se que a officialidade da g uarni
ção representára papel proeminente no acon
tecimento. 

E' verdade; houve intervenção de muitc1s 
officiaes. 

Condemnamos sempre a intervenção da 
força publica, ou dos seus representantes, n'es
ses movimentos políticos ; mas, desgraçada
mente, n'esse tempo parece que uma parte da 
nação delegára no exercito e na armada, espe-
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cialmente naqnelle, a defesa de seus direitos, 
com grave prejuizo das instituições militares e 
falseamento de sua missão social. 

A culpa é de nma parte do paiz; a culpa 
é dos partidos politicõs porque procura varu ar
rastar a força publica para suas ban é. eiras, ora 
com prulllessas fallazes, fagueiras perspectivas, 
ora exaltando a .sua vaidade e amor proprio, iu
citando as suas paixões, incensando-as final ruen
te, quando, em verdade, e1les não a apreciam em 
tão alto gráo como apparentam, temem mesmo, 
e com toda a rasão, a süa preponderanci~ e todo 
esse cortejo visa transformal-a em instrumento 
de seus calculas partidarios. 

Eis porque, infelizmente, temos visto uma 
parte da força. publica no scenario politico aon· 
de jamais devera apparecer. 

Queixem-se, pois, os partidos de si mes-
mos. 

Tenham mais civismo e assim sumente se 
sentirão com forças de dispensar · o concurso 
das classes armadas, que a nação s ustenta com 
os SE. us tributos, para defender as suas insti
tuições, o seu ter rito rio e o seu pavilhão, e não 
para ennovelar-:;e nas intrigas e ] uctas parti
da rias que podem perturbar a paz e a ordem 
domesticas, das quaes devem .;er leaes e estre
nuos sustentaculos. 

Ao contrario, é fazer crêr ao exercito que 
só de suas baionetas emana a fonte do poder. 

Não podemos deixar de transcrever o arti
go da " Republica,, de 30 de Maio (1893) que 
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se refere ao grande orgam da imprensa brazi.lei
ra -- O /01 nal do Commercto. 

O "Jornal do Commercio " de IS corrente em sua 
gazetilha e sob a epigrnphe - - Ffü:>ERAÇÃO -traz algumas 
linh as dignas de obs·ervação. 

Diz o i llnstrado organ1 : 1 

O professor \lilooclron \Vilson no artigo O PR0GRESSO 
DO M UNDO na Rewiew of Rewiews do m ez de abri1 ultimo 
disse : 

uA. federação estab::-lecida em bases honraê;;.s e leaes é 
o grande movimento pacificador dos t empos ·1110clernos ». 

E a seoarncão , o trabalho de manter em paz e har
monia n a~.i on~Jidacks distinctas. '» diz mais ou menos o 
mesmo conspícuo publicista, " torna difficilimo o · gover
no". 

" O Kentuky não briga com o Tenesee ou Ohio, mas 
que fricções sobreviriam se estes Estadqs pertencessem 
a nacionalidades difierentes ! " 

" Ha neste conceito uma boa licção para nós, que ado
ptamos o sys thenrn politico da ºfeder:ição, mas até aqui 
com resultado contrario á pratica Norte-Americana. A 
federação no Brazil está lon ge ele Ser 0 grande movimen
to pacificador dos tempos modernos."' 

"Porque?» pergunta o illustre orgam fluminense. E 
a proposito faz as observações que lh e s uggerem os fac
tos da ac tvRliclarle, para acent11ar q11e a federação n:ão 
tem sido posta em execução entre nos com h,onradez e 
lealdA rl e. 

Logo ele principio dá o orgam fluminense como 111oti
vo dessa falta de lealdar1e com que se põem em pra.tica o 
systema "ºs vicios da centralisação imperial, 6s pequenos 
arranjos partidarios e pessoaes ela política dos 'velhos par
tidos, as fraquezas e os senõ<:s do carActer brazileiro que 
t eem concorrido e concorrerão por muito tempo para o 
fonccionamento m anco do systema político que adopta
mos na forma somente, por ora». 

De accorclo com os conceitos que serviam de base ás 
ohservações elo orga111 fluminense, não podemos comtudo 
acompanhal·o 110 pessimismo com que examina a ;ictua
lirlade politica para o aproveitamento desses conceitos. 

· Os males que actualmente soffre e que durante muito 
tempo sofirerá o systema federativo no Brnzil, veem dos 
desastres .elo primeiro governo constitucional, que apurou 
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e requintou as fraquez.as do govern~ provis01·io, ultiman
do pelo tremendo attentado do golpe do Estado df' 3 ele 
Novembrn de 189r. 

tlou vesse lealdade na pratica do regimen ldgo aos 
primeiros d ias de vida constitucional, e todas as difficul
dades que se tem antolhado para a vida do systema re
publicano, se eliminariam e, com certesa, a actualidade 
não estar ia assoberbada dos perigos que ameaçam a con
solidação das in stituições . 

A intervenção da politica lucenista nos Estados em 
que se quiz estabelecer, . como de facto se estabeleceram, 
governos á feição da politicado centro, deu em resulta
do a difficuldade enor m issima de faser entrar no funccio
;iamento do systema a harmonia e regularidade necessarias 
ao engrandecimento e prosperidade da patria. 

E todos os desastres do regímen federativo, apesar de 
muitas causas accumuladas, não se 111an ifestarião se não 
fora o crime de 3 de Novembro . 

Bem ou mal constituídos e organ isados os Estados, 
nenhum brnzileiro ·se animaria a perturbar a paz dos res
pectivos governos, se não houvesse aquella vergonhosa 
corrPnte de adhesões ao monstruoso attentado feito a 
constituição da Republica. 

Mas o terreno estava preparacio para o monstruoso 
crime, e o uni ~o g·overnador que havia s ido investido do 
g·ove1:no de accordo com as aspirações elo Estado que o 
elegeu, o do Pará, foi t ambem o unico que resistio a dicta 
dura. 

Todos os outros, verdadeiros feitores do centro, acihe
riram e se fi sl"ram de leg?dos do governo rlictatoriaL 

"Não é preciso ter grande perspicacia, como diz o 
Jornal do (ommercio, para perceber qu e as difficuldades 
com que l uta a federação são unica e exclusivamente de
vidas ao golpe de Estado, cuja desgraçada influ encia se 
faz sentir em todas as relações de ordem socia l e po1itica, 
e que ainda arregimenta ambições que impedem o funccio
namento regul a r do regímen fe(lerativo . 

Essa ir!l'luencia é que se faz necessario ·combater por 
amor da R~publica . » 

IV 
Se a origem espuria do Congresso Esta

doa l n ão lhe cerceasse toda au toridade moral, 
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a deposição do distincto dr. Generoso Marq_nes, 
eleito por esse Congresso, co11ocava-o amda 
assim em posição· precaria, pela o bs01uta falta de 
prestigio. · 

A Junta Governativa confiava que essa 
assembléa, considerando a sua situação, ex:pon
taneamente se resolve~se ::i. abdicar os seus 
contestados poderes e assim se pndesse fazer 
appello ás urnas para qne o povo, na plenitU:àe 
de sua liberdade, decidisse se a revolução de
via ser Jegalisada on se á testa dos ne6ocios 
convinha c0ntinuar oshomerudo golpe de Es
tado .. 

Isso era indispensavel fasel-o sem demora, 
embora fosse patente a condemnação da polí
tica decahida e a sympathia pela revolução; 
mas, infelizmente, o Congresso que poderia, 
dissolvendo-se vo luntariamente, resolver a 
crise, não se inspirou bem. 

Procurou provocar a sua disso111çã0 para 
demonstrar que o partido trinrnph::in\.e lançar;i 
mão do meio que condemuara qnanào empre
gado pelo marechal Deodoro ; mas, esq uecia-se 
que o governo do mesmo marechal estava legal
mente constit uído e que a Junta G-overnativa 
era revolucionaria. 

A differc:nça, pois, era jmmensa, 

Em meiados de Dezembro foi afinal o 
Congresso dissolviclo, por acto da Junta q11e 
marcou para r5 de Janeiro do anno seguinte 
( r892) as eleições, devendo um mez depois 
reunir-se a assembléã. 
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Como se vê, os homens da revolução ti
nham o louvavel desejo de su bmetterem a sua 
conducta ao juizo popular, resoividos a cur
varem~ se ao s ~ u veredictum. 

E-m todo Estado o acto da d is solução do 
Congresso trouxe como consequencia- a depo
sição das municipalidades ou iutendenchs. 

A febre revolucionaria lavrava, pois, com 
intensidade em todo Paraná. Em Palmas. o 
intendente Firmino Teixeira Ba.ptisra , por 
alcunha Vivida, não guiz entregar o .archivo 
ao intendente revolucionaria que, receiando 
grave perturbação da ordem publica, p ediu ao 
commandante do districto nm destacamento 
da Colonia Militar do Xapec6 e a presença 
dessa força, naq ueila v illa, foi sufficiente para 
chamar á rasão e á ordem aquelles que mani
festavam velleidades ou assomos de resisten-
eia. 

O delegado de policia Antonio Ferreira 
Ribas, nomeado parn aquella localidade pela 
Juut::i., tambem não ponde entrar logo em exer
cício, por .não lhe terem querido entregar a de
legacia. 

Emfi m, á 19 de Janeiro, rl.chavamo-11os em 
P~1ranaguá em viagem para a Capital Federal 
e alli recebemos o seguinte - telegramma de 
Palmas: 

cc Tenente Coronel Bormann. Paranaguá. 
Recebemos i1Itendenc:i:a, delegacia, evitando · 
conflicto. Tudo calmo- Muricy auxiliou-nos 
diplomatica111ente. Parabens. Vivam os salva
dores do Paraná! Jost Rahls-Presidente ln-
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tendencia. Anto1zzo Ferrúta Ribas- Delegado. ' 
Felizmente, naquella fronteira onde tinha

~os o nosso posto, tam bem a revolução foi 
iucruenta. 

Não podia deixar de ser assim, porque ah! 
ns odios partidarios não erarp eu tão intensos e 
rela primeira vez o povo ou assistia ou tomava 
parte em acon tencimen tos dessa especie. 

Era recruta, bisonho, para usarmos de um 
termo militar. . 

Ouando se deram estes ultimas factos era 
Com;'andantc do Distri.cto o illustre general 
Moura Ê: ent::i.o achava-se em Santq Catharina. 

De passagem pela capital cio Paraná, em 
vi3gem para o Rio , soubemos da agitação dos 
espiritos em Palmas e á 14 de Dezembr0 nos 
dirigimos por te1egramma ao honrado cidadão 
Antonio Joaquim do Amaral Cruz, filiado ao 
federalismo, mas homem moderado, justo e con
ciliador, pedindo-lhe que aconselhasse ao povo 
respeito e obdiencia á Junta Governativa, por
que a revo1 nção trinrnphára e .sem effusãn de 

·sangue. 
Recebemos 1ogo desse distincto cidadão a 

seguinte resposta : 
<CPara aconselhar respeito Jn1;ta Governo , 

penpmto se ella foi legalment(! constituída 
pela maiori:1 do Estado e apprnva~a pelo Presi
dente Republica, pois, tudo ignor~mos. » 

• A pouca e fraca opposição que, em todo o 
Estado, soffren o acto revolucionario de que era 
o~-iundo a Junta, attestava com uma e1oquen
c1a brilhante que a: maioria dos cidadãos dera de 
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facto á. revolução . o seu benepiacito ; quanto 
ao assentimento do Presidente era questão que 
se prendia logicamen te á primeira, pois não 
era a·dmissivel que esse magistrado se oppu
sesse á vontade da maioria popu lar. 

Tal foi mais ou mencs a contestação que 
demos ao cidadão Amaral Cruz. 

Nos primeiros dias da existencia da Junta 
Governativa, o governo do marechal Floriano 
não se dispôz a travar relações officiaes com 
ella porque, a11egando a situação decahida gue 
a maioria do Estado estava comsigo, urna 
contra-revolução se poderia dar e co11ocar o 
governo da União em uma posição delicada. 
' Assim, a Junta sentia-~e de a lgum m::ido 
fraca pelo retrahimento do marechal para com 
e11a; mas, a contra-revolução não se operava e 
era pre~iso pôr termo á situação em que se 
achavam os dous governos. 

Afinal, elles começaram a entender-se 
offici::ll e cor dia 1 mente; 

A' Curityba tinham vindo comrnissiona
dos pelo marechal, para estudarem as condi
ções politicas daq uelle mo111ento, dous distinc
tos officiaes superinres do exercito, os coroueis 
Valladares e Marciano de Magalhães que se 
desempenharam perfeitamente de seus encar
gos, esclarecendo pen tos duvidosos aos olhos 
do governo da União. 

Antes de <.ier definitivamente reconhecido 
o governo dct Junta pelo da União, outro illus
tre officia1, o cidadão Belarmino de Mendonça, 
então tenente-coronel, deputado pelo Paraná e 
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que se achava na Capital Federal, de accordo 
com o marechal, offereceu varias expedientes 
para acommodar, tanto quanto fosse possível, 
a revolução triumphante com os sens adver
sarias que não qneriam reconhecer o novo go
verno. Resignavam-se elJes a perda do poder 
comtanto que o triumvirato abdicasse os seus 
poderes em pessôa alheia ás 1 uctas partida rias 
do Estado. 

Estes expedientes não foram aceitos pel_o 
governo revolucionariu, e entre elles os mais 
nofaveis foram a passagem do governo para 
as mãos do honrado general Moura, Comman
dante do Districto, e tam bem para ás do pro
prio tenente coronel Belarmino de Mendonça i ' 
dispos to ao sacri:ficio de arcar com tão pesado 
encarg o. 

Taes expedientes mereciam as sympathias 
e apoio dos adversarias da Junta, porque a 
,abdicação dos poderes desta serviria depois para 
manejas politicos e importaria de alguma sorte 
na condemnação da revolução pelo marechal 

. Floriano. 
Vencedora a revolução e, felizmente, sem . 

effusão de sangne, os homens da nova situa
ção haviam appellado para as urnas, resolvidos 
a. não aceitar coru binações . que os despresti
giassem 

N as vesperas da eleição, o marechal apre
sentou ainda dous candidatos á Junta para o 
cargo de governador. Qualquer delles que 
fosse aceito, satisfaria ao Chefe da Nação. 

Eram estes candidatos o illustre dr. Ma-
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cedo Soares, que fora J niz de Direito no Paraná 
e o r. 0 tenente da armada, reformf:tdo, José 
Carlos de Carva1ho. 

A Junta não aceitou, apesar da distincção 
destes dons cidadãos ; mas, o dr. Lamenh8. 
Lins respouden que a regeição não cobibia que 
e1les apresentassem por si as suas candida
turas. 

Não o fizeram. 
As eleições realisaràm-se com a abstenção 

do partido decahido que, não ha duvida, com 
esse procedimento poz patente o sen receio de 
disputar, em t1m p1eito livre, o poder que 
ontr'?ra lhe fôra concedido por meios conderu
nave1s. 

Em pri ncipios de Janeiro de 1892, portanto 
um mez e poucos dias depois de sua deposição, 
o honrado cidadão dr. Geuero::>o Marques pv.-. 
b1icou um manifesto com o titulo-O P1esi".. 
dente do Estado do Pa1 aná ao Povo PaJ-anaense. 

N'esse documento o honrado ex-presidente 
refere-se a um manifesto que no dia segninte 
ao da sua q uéda pnblícára o bravo Corone1 
Roberto Ferrtira, em que declarára que o facto 
da deposição devia-se a impopularidade do 
Presidente não só na classe civil, como na 
guarnição do Estado, por falta de tino admi
nistrativo e de coherencia politica, e procuta 
com bater as proposiçõe:-_; daq uelle militat, 
memb.ro ·aa Junta Governativa. 

A quéda do honrado cidadão, repitiremos, 
foi devida a desastrada eleicão de 10 de Abril 
que, não cercando os deputados ao Congresso 
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Estacloal do pr ~stigio qne de\·iam ter, forçosa
mente esse mal devera reflectir-se no Pre~i
denté eleÍto pelo mesmo Congresso. 

Reuna-se á essa circumstancia capita_t 
o facto do apoio fraucamen te fornecido ao cri
me de 3 de Novembro, e teremo.s as rasões 
daq uelle movimento revol ucionario. 

E s tas foram as causas reaes, verdadeiras ; 
o mais foi um insignificante conjuncto de cir
curnstancias que revestin aque1les motivos. 

Ha quem acredite que um Presidente 
eleito: legalmente pelos votos éla maioria de 
<;eus co ncidadãos, em uma eleição, portanto, 
sem fraudes, s em violencias; possa tombar por 
um simples appara·o de revolução? 

Serrpre, sempre as queixas coIJtraa força 
federal! 

Essa quei xa ainda externa o honrado dr. 
Generoso Marques ·em sen maIJifesto ; mas, 
para fazêl-a com justiça, deveria ter decl arado 
ao Coronel Roberto Ferreira, quando lhe disse 
que para deliberar precisava ouvir a guarnição, 
que protestava contra semelhante audienéia 
por s~r attentatoria á dignidade do cargo que 
exercia, cargo que lhe fora confiado pelo 
pov0 e não pelas bai~netas e sabres do exer-
cito. ·. 

Entreta·nto , o illustre paranaense concor
dou que se ouvissem os C(>tn1rnmdantes dos 
corpos, sujeitando-se, .por consequencia, ao seu 
veredictum ! · 

O que deve-se concluir de tão extraordi
nario proceder? 
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E' que) se a guarnição se rn ostrasse favo, 
ravel á conservação do governo do _ distincto 
ex-presidente, e11a mereceria os mais enthu
siasticos louvores, e) portanto, tudo teria cor
rido perfeitamente, sem de~ar para o mesmo 
governo nem desvio da força publica de sna 
missão so.cial . , · 

Extranhou o honrado dr. Generoso Mar
ques, em seu manifesto, que comparecesse á 
sua conferencia com o Coronel Roherto-Ferrei" 
rn, alem dos commanclantes, a officialidade dos 
corpos; entretanto, esse comparecimento em 
o resu1tado do consenso, d:o annuencia da pre
sença dos primeiros, e estes, naque11a conjunc 
tura, nã 'J eram mais do que delegados dos se
gundos. 

Em que condições ficou a questão ! 
Do:· officiaes presentes, o que usava com 

mais facilidade da palavra era o tenente de 
cavallaria Carlos Cava1canti de Albuquerque, 
mais tarde eleito varias vezes ao Congresso 
Estadoa1 , e ultimamente honrado com o m<i.n-
dato de dept•tado federal. ' · - · 

Esse distin Ct-o offi.cial, como orgam d ;:i. 
guarnição, respondeu ás pond.::rações do Presi
dente, com as palavras que vamos transcrever 
do seu proprio m::inifesto ao povo paranaense. 

Diz o honrado ex-presidente : 

"Contestou-me o sr. tenente Carlos Cavalcanti de 
Albuquerque, dizendo que a missão da força armada era 
garantir a ordem e a autoridade ; mas, isto em épochas 
normaes; achando-se, porém, a sociedade fóra da normali
dade pelos ultimas acontecimentos pol'iticos, não podia a 
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guarniÇão intervir contra o povo e a favor elos qne aclheri
ram a dictadurn que havia assumido o general Deodoro, 
entre os quaes se achava o presidente des te Estado, e que 
por isso acclamava governador do Paraná o Snr. Coronel 
Roberto Ferreira. 

A acclamação foi applandida, continúa o Dr. Genero
so MarqneR , por alguns dos snrs. of!iciaes presentes, creio 
m esm o que pe lá ma:.oria, sem protesto dos outros . n 

Convem ficar consignado que a gnarnição 
não applandio o golpe de Estado. 

Composta em sua totalidade de officiaes 
jovens, nos guaes o sentimento e as ideas de li
berdade são vivazes, ardentes ; :::ó a disciplina 
conteve-a sem apresentar pnblicáment~ um sci
lemne protesto contra o crime de 3 de Novem
bro. 

Se esse protesto depois explodiu e se . na 
sna explo~ão desappareceu o govern!J oriundo 
da eleição de 10 de Abril ; deve-se á politica que 
mais uma ve~, e esta com a maxima infelicida
de, procnrou servir . .:;e da força armada para de
cidir de sna permanencia on retirada da gestão . 
dos negocios pu blicos. 

A toga submetteu-se ao brial, como os con
snles no tempo da d1.:cadencia da Republica 
Romana. · 

Triste sorte a dos governos que não têm 
raizes na alma popular! 

V 

O governador eleito foi o h0nrado cidadão 
dr. Francisco Xavier da Silva, recahindo a elei 
ção para os cargos de vice-governadores úos dis.~ 
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tinctos cidadãos Dr. Vicente Machado da Silva 
Lima e Joaquim Monteiro de Carva1hc, e Silva. 

A ConstiLuição do Estado não se fez espe
rnr e assim á 7 de Abril(1892), data memura
vel na historia brazileira, por ter sido a de 
uma revolução que coagira o primeiro Impera-. 
dor a abdicar; ellafoi promulgada pela Assem
bléa Constituinte, e o Paraná, Esta.do autonomo 
e s_oberano, entrava em sua vida constitucional, 
exercendo desd~ entãci a sua soberania por 
meio dos poderes legislativo, executivo e judi
ciaria, independentes, mas guardando entre .c;i a 
conveniente harmonia para o justo equilíbrio e 
bôa gestão dos negocios pn blicos. 

Então parecia que a paz, tão ameaçada em 
outros Estados, não perigaria no Paraná. 

Alguns homens emiuen les da ::;ituação 
decahida, logo apoz a revolução, pediram aos 
federalistas do Rio Grande do Sul, apoio para 
recuperarem o poder; mas, estes, que se 
tinham manifestado com as armas na mão 
contra o golpe d'Estado, responderam que uão 
auxiliariam aos sustentaculos da dictadura. 

Sem espe~·anças de voltar logo ás posi
ções governamentaes, suppunha-se que a 
opposição, retemperando-se no ostracismo, se 
prep::uava pouco á pouco para, forte, pujante e 
patriotica, disputar depois a gestão dos nego
cios pnblicos nos comícios eleitoraes . 

Por esse . tempo foi o distincto general 
Mourc1. substituido no commando do districto 
pelo general JoãJ Manoel de Lima e Silva. 

Estes offi.ciaes generaes procederam com 
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toda corr~ccão não en vol vendf·-se ncs negocios 
, ' 

CIVIS. 

Mas, se na capital do Estado, e na maic.r 
parte do seu territorio, tudo apresentava um 
aspecto tranguil1isador1 não snccedia o mesm? 
na Fronteira de Palmas, aonde o::; aco11tec1-
mentos do Rio Grande faziam impressão, 
agitavam o espirita publico, . segundo sua 
importancia e gravidade ~ 

Estavam no poéler os federalistas desde a 
deposição do Dr. Julio de Casti1hos. 

Os amigos, correligionarios desse cidadão, 
e que constituiam o partido genuinamente 
republicano, eram perseguidos no interior e 
fronteiras do Estado. 

O Paraná era o refugio dos republicanos 
que res idiam na região n6rte daqud1e Es
tado . 

. Dessa região emigravam ás centenas para 
a ma1sem direita do Goyü-En, para se co11o
carem ao abrigo de vinganças politicas. 

N'essa épocha ti11bamos ordens para dar 
toda protecção a esses emigrados e ellas per· 
sistiram emguanto os acontecimentos a11i no 
Rio Grande apresentavam -uma feição pura
mente local ou domestica ; por consequencia, 
esses fugitivos eram perfeitamente n.cebidos e 
tratados. 

Eramas então Commandante da Fronteira 
de Palmas e Director da Colonia Militar do 
Xapec6, cuja séde no Xanxerê, nos avisinhava 
daquelle Estado. 

A hospitalidade dispensada aos emigrados 
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republicanos, · denominados ,- Castilhistas -
pelos seus adversâ.rios, provocava as iras des
tes e 11ão havifl epitheto injurioso que não ati
rassem sobre o Commandante d'3. Fronteira. A 
situação política era delles, diziam, e apoiada 
pelo Marechal, devia esse Commaudante ser 
inexoravel com todos os inimigos da urdem 
de cousas entâo estabelecida no Rio Grande. 

1 • 

Cumpria-lhe, pois, -esperar na ponta das 
baionetas á esse5 h0mens desarmados-que vi
nham pedir garantias de vida ; de modo que, 
para ser agradavel a alguns rlos chefes politi- , 
cos da frout_eira do visinho Estado, era preciso 
:o.padri11har os seus odios, os seus desejos de 
vingança, os seus crimes :finalmente. 

Entre os emigrados republicanos qu~ pas
saram para o Paraná para evitar a sanha · ad
versaria, notavam-se os chefes p0liticos de No
nohay João Gctbriel de Oliveir:i. Lima, Fran
ciscn d~ Almeida Camp0s e outros. 

Um acontecimentÕ na Capital Federal 
causou na fronteira de Palmas grande agitação; 
deu lugar a commentario.s favoraveis ou con
.trarios ao l\rfa.recha 1, conforme o matiz ·politi
co dos commentadores, alimentando esperan
ças até de restauração monarchica que logo se 
desvaneceram. 

O Governo da l.J nião decreta,ra· o estado de 
si.tio por 7 2 horas para :a Capital Federal, por 
terem alguns officiaes genernes apresentado ao 
Chefe da Nação uma mensagem, _em que con
vidavam-no a mandar proceder a eleição para 
o cargo de Presidente da Republica. . 
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O facto foi i:oticiado pelo G ov ~rnador, em 
telegramma de 12 de Abril (1 892l e r:

1
estes 

termos : 
D o govern ador do Pa rnná ao tenentf' coronel Bormanu · 

- Constituição deste Estado promul gfl da a 7 do corrente. 
O Governo decre~ou es t acl o de sitio Capital Federal por 72 
h oras afim p unir cabeças sedição. Tem feito pris ões. E ste 
acto de energ ia t em s ido appl au dido n aquel la ca pital ·e Es
t ado . Foram reform ados os generaes de um a m ensagem ao 
v ice-presidente da Republica - Govern ador. 

Por muitos dias correram boatos alannan-

tes. 
Da cidade de Palma~, então vi11a, escre

viam para Nonohay e Passo Fundo, alguns 
inimigos da R epub1ica, que a Capital Ft>deral 
estava em plena revolução; que o marechal 
Floriano tinha sido deposto e, assim, aqudles 
que afagavam a esperança de ver restaurada a 
monarchia, aprov~itaram a occasião de faz.er 
circular o boato de que uma esquadrilha se
guira para a Europa afim de trazer a familia 
imperial. 

Dt::balde se procurava combat~r com a ver
dade estas noticias falsas ; mas, aqnelles que 
o fasiam era m· taxados de suspeitos e aquella. 
maxima antiga e sempre nova de que facilmente 
se acredita naquillo que se desej a , teve mais 
uma occasião de evidenciar-se e, por tanto, 
urnitos cidadãos deixavam-se embalar em suas 
phan tasias, crentes alguns de que ellas se
riam brevemente solidas realidades. 

Ainda, á r3 daquelle mez1 outro telegram
ma circular foi enderecado ás autoridades de 
Palmas, concebido n'e;tes termo's: 
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" Por decreto de hontem Governo Federal desterrou 
Macapá, Amazonas, alguns cidadãos impliccidos_sedição e 
mandou deter outros em fortalezas bahia do Rio. Ordem 
publica continua a ser mantida co'm apoio todas as clas
ses.-Governador." 

Tratou-se de dar a maior publicidade á 
es'sa noticia ; mas> poucos cidadãos acredita
ram n'el1a e muito::; espalhavam, que o gover
nqdor· occultava a verdade, com receio de 
que a revolução que lastrava na Capital Federal, 
tivesse sna repercusão no Estado do Paraná. 

Tudo tem um termo; assim, estas illnsões, 
obdecendo á fatalidarl.e dessa sentença, :fina
ram-se e a calma voltou aos espiritos. 

Com effeito, o governo havia reformado 
alguns officiaes generaes por causa da mensa
gem. Foi um acto inconstitnciona1, violento, 
injusto e desnecessario porque exorbitava das 
leis e dentro des!as havia meios de corrigir o 
facto indisciplinar. Entretanto, a co·nducta do 
governo mereceu applansos e poucas vozes se 
ou viram a favor das victimas. 

Entre aquel1es qne louvaram o g-overno 
alguns eram snggestionados por conveniencias 
individuaes ou pelo receio. 

As conveniencias pessoaes e o medo mui. 
ta~ vezes co11~cam nos ·labios applausos e lou
vores que a consciencia condemna. 

Um dos mais distinctos orgãos da impren
sa diaria da Capital Federal o « O Paiz )J pro
fligou com nota vel hoi:n bridade o acto que fe
riu os di_reitos daquelles distinctos cidadãos, 
retirados da· effecti vidad~ do serviço militar por 
nma violencia e iniquidade iujustifi.caveis. 
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O ex-governador general Aguiar Lima 
foi colhido tambem no decreto violento das 
reformas. 

Se a calma havia se restabelecido na fron
teira de Palmas, o mesmo não succedia no 
visinho Estado do Rio Grande. · 

A11i desenrolavam-::.e factos que en t.riste
ciam os bons patriot~rn, porque eram precurso
res de dias aziagos para a Repnblica. 

Parecia ser impossível estabelecer-se a11i 
um governo estave1 ; os presidentes do Estado 
se succe<liam CL)lll pe.qnenos intervalos e para 
darmos uma idéa dessa rapida snccessão, bas.ta 
lembrar que do· advento da Republica até 12 

de Novembro de 189·1, nada menos de desoito 
presidentes procuraram, em vão, dirigir os ne-
gocios publi,cos ! · 

Estes presidentes foram os cidadãos Ma
rechal Visconde· d-e . Pelotas, General Ju.11o 
Frota, Dr. Francisco da Silva Tavares, Gene
ral Carlos Machado Bittencnnrt, General Can
a ido Costa, Dr. Fernando A bott, Dr. J u 1 io de 
Castilhos. 

Depois da deposição deste cidadão se- . 
guem-se Dr. Assis Brasil, Dr. Barros Cassal, · 
General Rocha Oseirio, Ge;:ieral Barreto Leite, 
Dr. Barros Cassal pela 2 .ª vez, General Barreto 
Leite, tambem pela 2.ª vez, Marechal Visconde 
de Pelotas, ainda pela 2.ª vez, General J oca 
Tavares, Dr. Julio de Castilhos, tambern pela 
2.ª vez, Dr. Victorino Monteiro; Dr. Fer.oandq 
Abott, ainda pela 2 .ª vez. · · 

A convicção de que o Estado do Rio 
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· Grande do Slll tornára-se ingovernavel ia ca
lando no espirito pn blico, e o desejo de ver o· 
governo da União intervir para fazer c~ssar a 
desordem a1li reinante, era manifestado por 
mnitos patriotas, e essa intervenção não devia 
demorar-se porque já estavam bem patentes os 
symptomas da mais terrível das affecçôes mor
bidas, que atacam as vezes a sociedade: - a 
anarchia. Desoito governadores em dous a anos! 

Más, a Constituição veda, em geral, que 
o governo da União expontaneamente in
tervenha nas questões estadoaes e excepção 
feit:a dos ca~os em que.: o pÓdê faze1 1 toda a 
intervenção é criminosa . 

. O Rio Grande em, pois, para o Marechal 
Floriano um pesadelo porque a &narchia se 
approxima\ra, e a salvação publica exigia que 
se puzess~ nm paradeiro áque11e . estado de 
coüsas. 

Uma parte dá força publica concorria para 
aggravar alli as condições politicas. 

· Officiaes snpEriores e subalternos, enten-
dendo que ·cumprin -lhes sustentar a Repub1ica, 
_cuja existencia suppunham perigar, arvora
vam-se em arbifros das situaç(,)es, instigados 
pe1os director~s -da politica. 

Com espantv, viu-se ser deposto do gover
no o Marechal de Exercito Visconde de Pelo
tas pelq Coronel de infantaria de linha Thom
pson: Flores, morto dei--ois gloriosamente em 
Canudos, e· pelo TetJ,ente Chachá: Pereira, á 
frente de alguns sold~dos ! 

Estava a politica a servir-se da força pu-
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blica para a satisfa.ção de slias pa1xoes,. esqne
. cirla, porem, de que amanhã estas ~a1onetas 
que lhe davam agora o triumpho pod1::im vo1-
tar-se contra ella, 

Os lacos de disciplina iam assim rompen
do-se ; cle;apparecia o respeito que eleve exis
tir en rre <JS deposita rios da autoridade, su bor
diuados uns aos outros, conforme os gráos 
hierarchicos. · 

NeLhnma missão era então mais penosa, 
m.ais ingrata do que commandar, porque a 
politica aguartelára com os so1dadoc; e, em vez 
de se vêr nas casernas desfraldada a bandeira 
nacional, tremulavam alli os estandartes .dos 
partidos. 

Seria um benemerito aquelle que conse
guisse retirar a política para longe do quartel, 
do tribunal, da igreja, dos correios, e do telegrà-
pho. · 

Um grande numer0, p0is, de offi.ciaes dava 
nm pessimo exemplo, e se a classe disciplinada 
por exellencia assim procedià, era de esperar · 
dentro em pouco o imperio da desordem, a anar
chia, submettendo todas as outras classes, ar-: 
rastando-as nas vorágens da 1ucta, pela influ, 
encia moral e contagio das paixões que agita. 
Vd.111 a forca uublica. 

Quan,do ·se dão estes factos, quando a so
ciedade se torna i'11governavel, o povo incons
cientemente prepara a ascensão dos despotus, 
a Repu bliea expira com a liberdade e são ain
da felizes as nações quando d0s escombros da 
democracia surge a figura de n m Octavio ! 
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- Na fa fta da cohesão, e_ de uniformidade de 
vi.stas politicas nos ele1nentos hederogeneos 
qne se colligaram contrn o golpe d'Estado, es
tavam as causas da milindrosa situação do 
Rio Grande. -

Com a chegada alli do eminente tribu.no 
Gaspar Martins, que voltara do exi1io, mais . 
precarias se tornaram as condições daque11e 
valoroso Estado. 

O Chefe da Nação planejou, então, inter-
v1r. 

Nomeon Commandante do 6. º Districto 
Militar um General, republicano historico, com 
instrucções para estudar a situação e apoiar o 
partido republicano chefiado pelo Dr. J ulio de 
Castilhos. · 

Esse distincto militar, General Bernardo 
Vasques, é:e accordo com aque1le homem po
lítico, preparo\} o scenario em que se ia re
presentar mais um acto teV(1lucionario. 

O Dr. Julio de Castilhos apeado, como 
vimos, pela revolução der 2 de Novembro, por 
ter apoiado o golpe d'Estado, publicou um ma
nifesto em que expli..-:ava a sua conducta, do
cumento importante, cuja leitura impressionou. 
Não nos podemos furtar ao desejo de trans
crever algumas palavras dessa justificação. 

•Sem o pleno conhecimento do successo, (r) estudado 
no conju'ncto das circumstancia,s, antecedentes, concomi
tantes e posteriores, não era logicamente possivel formar 
um juiso P.stavel e decisivo. Encarada em si mesma, sem 

(r) Refere-seaogolpe d'Estado. 
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o exam-:ó! d 'essas circut~tanc i as, n dissolução não podia 1ne
recer o m eu apoio mora l e o meu applauso. 

E ntre tanto, como primeira aato ridade do E~tado, res
p ons avd p e la s ua segurança int~:n1a, cumpria -me agir 
com p restesa e energia, para ev itar, p e los meios ao mell 
alcanee que uma r11iclosa agi t ação prematura produsisse 
a lteração d a ordem publ ica com a m a ior desvantagem pa 
ra a sociedarle. E assim procedi, de pleníssimo· acco rdo 
com t odas as a utoridades, entendendo que, qualquer· que 
fosse a 111inh·1 cliscordancia, n ão me era licito, como pre
s id ente· do Estado, erguer -sofrega e levian a~u ente o brado 
d e a larma e ser o primeiro a excitar o espirito de desordem 
como um agitfldor em desvario.» e t c. · 

Devemos lembrar-nos ql1e uma junta pro
visoria <sove rna tiva com posta dos em tn e ntes 
cidadãos Dr. Assis Braúl e genen1e~ Barreta: 
L e it e e Rocha Osorio snbstituin o governo 
Casti1hos, sendo Rocha Osori0, que se acha vc:t 
então no interior do E stado , ·snbstituida _ pelo 
Dr. Barros -Cassal. · 

O il1nstre Dr. Assis Brnzil combateu o ma
nifesto justifica tivo de se u pare11te e amigo Dr. 
Julio de Casti1hcis, em um docurnento não me
nos interessa nte do que o deste cidadã~ . 

N'esse documento lêem-se estas palavras 
em relação ao manife.,sto qne o Marechal Deo
doro ia pL1blicar e que Casti1hos esperava á 
cada mom ento para c1.valiar bem os motivos do 
golpe d'Estado : . 

uEu oppuz á tudo as rnsõ~s de que pude faze r uso n o 
mome11t0, no sentido ele mostrar que ·o esper ado :inanifes
t<> não poderia em c ircumstan·cia a lguma justjficar o 
go lpe d'Estacto, salvo o caso <1bsnrdo d e se h aver o Con 
gresso -feito agente da res t ai;iração monarchica.•• etc. (2) 

(2) O illustre rio-grandense Dr. Assis Brnzil confe
renciára com o seu eminen t e companheiro par<;. ·aerriérv.êl-o 
claa tt itu de expectante ante _a _ dissolução do parlamento. 
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O que é verdade é que o Dr. Julio de Cas
tilhos podia estar sinceramente imbnido da 
idéa de.que o Cong-resso Naeiona1, ou grande 
parte delle se fizesse agente. ou conspirasse á 
favor da i:-estaurnção monarchica e -isso o levas
s·e a tomar aquel1a attitude ante o golpe d'Es
tado, e fosse essa a rasão que arrastasse . Deo
doro áqnella vio1encia. , Não s~ria li n1 caso 
absurdo a maioria do Par1aménto, uma fracção, 
emfim, '1'e11e, tramará favor das instituições 
derrocadé!s á I 5 de Novembro. 

Os girondinos fizeram a revolução que 
lev'rn Lniz XVI c..o cadafalso, como se sabe, e 
a republica foi princi pa1 mente obra desse p:u
tido p01itico; entretantu, alguns rriezes depois 
muitos homens desse partido, membros da 
Assembléa Nacional, auxiliados por vários de
putados do partido moderado, tendo para cum
plices ou antes chefes o celebre Danton, ja
cobino, o homem sanguz'narzo de Setembro, 
'e o talentoso e -bravo general Dumouriez, 
heroe da -memoravel campanha de Argonna, 
estavam re.;ol vi dos a restaurar a monarchia, e 
conspiraram para -esse fim. 

VI 

A resolução de acabar com aquella situa
ção imposs_ive1 no Estado do Rio Grande do 
Snl estava tomada e, com effeito, ella cahiu á 
17 de Junho (1892). · 

O Dr. Ju1io de · Castilhos voltou ao seu 
posto df' P_residente, resignando-o logo no Dr. 
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Victorino Monteiro, escolhido pelo proprio 
Presidente resignatario para snbstituil-o. 

O paiz vin ainda uma scena de anarchia. 
O Estado do Rio Grande com dons go

vernos; um c0m a séde em Porto Alegre, an
tro em Bagé, presidido pelo General Joca Ta
vares. 

E' sabido como essa situação anomala 
teve o seu desenlace. 

Marcharam forças para· Bagé, entre as 
qliaes ia uma ás ordens de senador José Go
mes Pinheiro Machado, a quem e;.> tava reser
vado papel proeminente na lucta gne se feriu 
mais tarde. 

A' final, uma convenção entre o Getieral 
Joca Tavares, chefe do Governo estabelecido 
em Bagé, e o Coronel Arthur Oscar, paz termo 
a questão. 

Os chefes que haviam armado o povo da 
campanha contra o governo do Dr. Castilhos, 
e para apoiar o estabelecido em .Bagé, deban- · 
daram as suas forças intituladas-patrioti
cas-e voltaram aos seus pe. ·ates. 

Mas, o bom bardcament::, de Porto Alegre 
pelo Capitão-tenente Lara á 2::: daquella mez; 
os assassinatos no interior do Estado, tristes 
occurrencias em que figuraram homens de 
ambas as parcialidades, concorreram · para o 
desassocego de grande numero de familias que 
res0l veram emigrar para o Estado Orienta 1 e 
Paraná a espera de melhores tempos. Entre as 
pessôas emigradas para este ultimo contavam-se . 
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alguns chefes não s6 republicanos como fed e
ra1ista~. · 

Dc:is federalistas, o mais prneminente . era 
o cidadão Antonio Ferreira Pre!:tes Guimarães, 
do J::>asso-Fundo, onde tinha grande infl.nen
.cia. Elle havia militado no partido liberai no 
tempo do Imperio. · 

Accusado de ter sido o mandaHte de um 
assassinato, o do Coronel Chicuta, chefe repu
blicano naquella 1oca1idade, procurára confiante 
o munidpio ele Palmas pàra evitar perseguições. 

· Esfa vamos informados de que era urna 
imputação injusta que 1he faziam e .de um 

· parente proximo da victima onv1mos a decla
ração de que toda familia d~lle e o povo do 
Passo-Fundo, sabiam g'ue aquelle cidadão era 
incapaz de ordenar a pratica de tal crime; que 

. n'este est~vam, porem, envolyidas duas pe::.sôas 
da familia do me"mo cidadã.o ; mas, como elie 
era o· ~ chefe político da localidade e o mais 
prestigioso devia arcar com a respon:;abilidade. 

A d_ontrina é tão velha tã0 iudestnwtivel; 
como perversa; entretanto, é nniver-salme.nte 
admittida em política; não é. pois, adaptada 
só no valente ·Estado do Rio Grande. No Para
ná tem-se sentido toda extensão de sua per
versidade ; é doutrina secu 1 ar; floresc~ em 
todas as latitudes e longitudes do mundo po
litico; tem atravessado os tempos como -os 
esqnifes que guarélam as·mumias egypci'.ls. 

Prestes Guimarães 11P via sido nos ultimas 
, t~mpos da monarchia Vice--Presidente da Pro
.vincia do Rio Grande e assignalára a sua adn:ii-
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nistração com uma intransigencia extraordi
naria, demittindo todos os .seus adversarias 
po1iticos dos en;pregos, o que lhe valen bas
tantes odios. Era,· não obstante, homem de 
bem, pessôa de excellentes sentim e nlos. . · 

Achava-se elle já emigrado em .Paln1as 
quando alli apresentou-se uma escolt'l com
mandada por um in ~ividuo de má nota, cha
mado Cassiano, e que outr'ora fôra preso por 
querer assassinar aquelle cidadão, exigindo a 
sua entrega sem trazer precataria, sem a menor 
form alidade usada em taes casos. Cassiano não 
occultava que lzquidarza .Prestes Gnirnarães . . 
Este traton de refugiar-.se na CoJonia Militar 
do Xapecó, dirigida, então, interinamente pelo 
capitão Arthur Durão, 'por se achar ausente o 
chefe . D'essa .localidade Prestes · pediu garan
tias de vida ao Governador do Estado, e ao 
Commaudante da fronteird em serviço, então, 
na Capital F ederal. 

A estada destes chefes federalistas na 
fronteira do Paraná provocava desgostos em 
Nonohay e Passo-Fundo e depois da chegada 
do éhefe da Co1oniéi; e cornmatidaote daquella 
fronteira, as reclamações dirigidas ao Capitão 
Durão foram .1 e1le en_dereçadas; mas, tinha-se 
ordem termin ante ... !e guardar neutralidade nas 
questões do Estado visinho e de dar asylo aos 
emigrados, fosse qual fosse· a sua · ban3eira 
politic<l. 

Estas ordens persistiram · em quanto a 
1 ucta naquelle Estaclo foi puramente local 
como já dissemos em outra parte. ' 
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Cassiano vohou sem safr::faser os seus 
criminosos intuitos. 

Os ataques, as queixas con tr:::i. o Cem man
dante da fronLira por agasalhar chefes políti
cos inimigos do governo dL· Rio Grande, eram, 
então, constantes e reclarnações foram até ás 
mãos do Chefe da Nacão. 

Entre os reclam'antes fignrn.vam chefes 
republicanos que, não havia mnito tempo, ~e 
tinham abrigado na mesma f~onteira, fugindo 
ás perseguições federnlistas ! 

Uns e outros, gnando o partido a que 
pertenciam galgava o poder, cégos pela paixão 
partid nia, tinham a insolencia de pretender 
qne aquelle commandante, official superior do 
exercito nacional, fosse . um miseravel instru
mento de seus odios e vinganças. 

Quanto ei·a, porem, hnmano, patriota e 
generoso esse official quandu, ora un'>, ora: ou
tros, vinham collocar-se sob sua protecção, 
para livrarem-:--se da sanha sanguinaria do 
banditismo partidario l 

Cousas do tempo . 
Era corrente no visinho Estado do Rio 

Grnüde que os federalistas se preparavam para 
uma lucta titanica. 

O governo do mesmo Estadc estava atten
to e perfeitamente informado de tudo. 

A opposição no Paraná estava tambem 
scien te da proj cctada conflagração da terra 
rio-grandense ; mas, o caracter do povo para· 
naense repellia a idéa de convulsionar o seu 
Estado e, justiça seja feita, a maioria, então, 
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dos procercs do federalim10 preferia receber do 
tempo o poder, que lhe fôra arrebs.ta?o pe1a 
incn1enta revolução e que 1he vo1tana, sem 
duvida, ás mãos pela impossibilidade da per
petuidade de uw partido na direcção das COLl

sas publicas. Queria, emfirn, a luct:•, embora 
ardentt, das idéas, mas no terreno da lei e da 
ordem. 

A certesa da revo1 ncão no Rio Grande vi· 
nha reunindo no município de Palmas, na 
margem direita do Goyo-En, grupos de fede
ralistas que aguardavam alli na fronteira o 
moruento propicio para transpôl-a e reforçar os 
companheiros. 

Prestes Guimarães, gue se havia retirado 
da Co1onia Militar com a familia para as pro
ximidades do Goyo-En, ia armando ess:i gente , 
como podia. 

A attitttde dos federalistas ante o golpe 
d'Estado, attítncle de resistencia, havia dado 
ensejo ao e!;tabelecimento 0.e correspondencia 
entre elles e o commandante da fronteira de 
Palmas, e assim, ás vezes, vinham-lhe cartas 
relatando a situação pol1tica do Estado visinho, 
mas encarada de 1i10do apaixonado. 

Um telegraphis.ta de Pal m~s, exaltado 
federalista, ch amado Henrique W1dikim, gner 
fosse enganado pe1os seus collegas das esta
ções telegrnpbicas de Curityba e do interior, 
quer das estações do Rio Grande, ou quer de 
motn-proprio, o que parece mais provavel en
viava noticias á Prestes Guimarães, teleg~am
mas falsos de amigos e coi:religionarios deste, 
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informnudo que a revolução tinha irrompido, 
que Castilhos cahira do poder e refugiára-se na 
campanha, aonde reunia gente contra o mare
chal Floriano. 

Logo depois do ~estabelecimento da lega
lidade o commandante da fronteira, e dir.ector 
.da Colonia Militar d<? Xapecó, mostrou a con
veniencia de se occupar a vi11a de Nonohay 
militarmente, p::..ra manterem-se as commüni
cações entre o Paraná e o Rio Grande, caso 
daquell.e facto se seguisse a revolução. 

O marechal Floriano approvou o plano de 
,occu pação . reco~mendando que se evitasse o 
mais possi vel. effusão de sangue. 

Prestes Guimarães ·estava convenciclissimo 
de que os telegrammas noticiavam a verdade; · 
sustentava activa correspondencia com os seus 
amigos de Palmas, infotrnaudo-os dos aconteci
mentos; escrevera varias vezes ao commandante 
da fronteira pedindo-lhe o seu consentimento 
para transpôr o Goyo-En, visto que a lucta não 
era mais lócal e os seus adver.sarios armavam-se 
contra o Governo da União e as~im a neutrali
dade · daquelle official tornára-se impossível. 
A frnnteira estava . agitadissima. · . 

O Com.mandante recommendava calma e 
que os emigrados não passassem sem plena 
certeza da verdadt das noticias telegraphiea!', 
Janto mais que elle teria pessoalmente de ope
ràr pa.ra a _ occupaçãô da villa de Nonohay, 
caso a questão do Rio Grande realmente tives
se perdido a feição domestic:_a, o caracter local, 
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para se transform::lr em uma campa11ha coutra 
o governo ou poderes da União. 
· Telegraphamos ao CommandantE: do Dis-

tricto e ao Governador do Estado pedindo 
noticias para regularisannos a nossa condncta; 
mas o telegrapho conservava-se mudo para 
nós, então director da Colonia e Commandante 
da fronteira ! 

O Commandaute das forças patrioticas de 
Nonohay, Francisco de Almeida Campos, e_. 
qne tres vezes se havia rdugiado en1 Palmas, 
estava vigilante na margem esquerda do Goyo
En, receioso de uma . mvasão pela gente de 
Prestes Guimarães. . 

A costa , porem, é immensa, de modo que 
é impossível a defesa sem forças ruuito nume
:·osas. 

A população de P ,Llmas era em sua maio . 
ria federalist!'I, de modo que os emigrados ain
da tinham á seu favor as syinpathias do povo, 
e isso facilita va-lhes tndo. · 

A força do exercito que guarnecia a colo
nia era i n.significan te ; requisitámos mais gente 
e ordem para arregimenta.r os colonos á . vista 
do estado de cousas. En:.:, então, Commandan te 
do Districto o Gen erai Sebastião Raymundo 
Ewerton Quadros, soldado vc,Jente. 

Declarou logo ao assumir o commar:do 
que odiava a politica. Infelizmente, prnvou · 
mais tarde que a estr emecia, e deixaw4-se hy
pnotisar por e11a, 

A' nossa reqnisição respondeu o illusfre 
Gt:neral pelo telegrapho. . 
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" Curit'yba , 2 Novernbrv 1892.-Urgente.-Coronel 
Bormann - Chapecó.-Calma, reflex ão, energia , energ ia, 
força prompta prevenção ; se fi)r preciso vae ordem pêla 
m ala ser em arregiruen ta dos colonos. Assi 111 pensa b ca
marada Ge ner~l Ewerton». 

Em uma épocha como aquclla o. illustre 
General ia mandar a ordem pela mala, que le
varia um mez a chegará fronteira, quando ha
via telegrapho· para Palmas! 

E' extraordina rio! 
A agitação crescia diariamente. 
Prestes Guimarães preparava-se, á vista 

da insistencia das noticias favoraveis, para tram:
pôr o Go yo·En, e com effeito, passon o rio á fren
te de roo hómens ; mas, encontrando forças 
muito superiores, retrocedeu. 

A noticia ela invasão fci transmittida para 
Passo-Fundo e Palmeira e rapidamente des
tas localidades marcharam forcas civis contra 
o invasor, e reuniram-se em Nonohay. 

Não chegavam as respostas dos varias 
telegrammas dirigidos ao governo pelo Com
mandante da Fronteira de Palmas. 

No dia ·17 de Novembro esse officia.1 te1e
graphou de novo ao Commando do Distric ~. o 
expondo-lhe o que occorria e ao Ministro da 
Guerra. A' este fêl-o n'estes termos : 

«Ministro Guerra-Rio-Urgente. Telegraphei Com
mandante Districto dizendo : 

«Correm noticias combates no Rio Grande por ter 
governo Castilhos se revoltado contra Marechal Floriano. 
Se forem verídicas, circumstancias se podem dar aconse
lhem occupac;.ão Nonohay, no Rio Grai1de , proximo á .co
lonia e a reunir gente. Consulto se deverei occupar .No-
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nohav e se poderei reunir gente pagando soldo, etapa, 
dadas aquellas circumst~ncias , . até restabelecimento or
dem .-Bornzann. -Coronel u. 

Já havia ordem de occnpar Nonohay mi- 
litarmente dadas as circnmstaucias que o lei
tor já conhece; mas, comv a ordem era antiga, 
quiz o Com mandante da Fronteira q ne e l la fo.sse 
reiterada. 

Prestes Guimarães não desanirnára; ren
nin mais Q:"ente e com r 76 combateu tes trans
poz de novo o rio, deixawlo assim de attender 
âs recommendações que se ·1he havia feito. -

Encontrou 800 republicanos em armas, 
comrnandados pelos chefes do Passo-Fundo, 
Taboilo, Palmeira e Nonohay, e, adiante dessa 
força e,-:.ormemente sn perior, teve de novo de 
bater retirada, sendo muito feliz porqne não 
soff reu a menor perseguição dos a:. versa ri os 
n'essa operação. 

Fina] mente no dia r . 0 de Dezern bro sem
pre recebemos do i1lustre Ministro da Guerra, 
General Francisco Antonio de Moura, a res
posta de noss.o telegramrna de r?-de Novembro. 

Era assim concebida: 
11Quartel, 22 Novembro .r892. · Coronel Bormat1n

Chapecó-Paraná-São completamente falsas as noticias 
que tivestes sobre Rio Grande e constam vosso telegram
ma.-!VIinistro da Gue1ran.' 

Este telegramma em q ne_ vinha perfeita
mente indicado o seu destino, trazia a seguinte 
nota da Estação de Cnrityba : Den1orado de
vido a eq1úvoco ter szdo passado para Este. 

Acredit:unos que a demora fôra proposital 
e que tivera lugar na Estação em que foram 
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forjados os telegrammas falsos, enviados ao 
chefe Prestes Guimarães. 

O tempo decorrido entre as çinas invasões 
d'este chefe foi dê poucos · dias ; a noticia foi 
logo ]evada ao Commaudante da Fronteira; que 
reuniu 33 colonos, armou-os para dirigir-se ao 
Goyo-Eu no intuito de debandar os ajunta
mentos federalistas, dispersar as forças de 
Prestes Gi.iimarães e declarar-lhe que tinha 
sido i11udido e qne, depois da invasão, era-lhe 
absolutamente ünpossivel permanecer mais no 
Paraná, porque apenas o facto chegasse au co-

. nhecimen to do governo do Rio Grande, elle 
exigiria a sua prisão, que se fosse ordenada 
pelo Ministro . da Guerra, üão · serh possível 
deixar de effectual-a. 
_ A prisâo de P~este~ Guimarães já tinha 

sido requisitada em officio do Chefe de Policia 
do Estado do Paraná, sem a competente pre- · 
catoria das a:utoridades rio-grandenses, pelo 
que não foi realisada. 

Todos estes factos foram levados ao conhe
cimen tú do Commandante do .D istricto e do Mi
riisterio da Guerra em um longo o:fficio . 

. Prestes · Guimarãe~ uão oppoz difficuldades 
para debandar a gente; fêl-o immediatamente; 
desceu depois o Goyo-En em um barco e emi
grou para a Republica Argentina. 

Os telegrammas que levaram esse chefe 
federalista á invasão, sem duvida eram forjados 
pelos proprios te1egraphistas, pois, não é admis
sível que particulares podessem transmittir no
ticias falsas e tão alarmantes pelo telegrapho. 
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_Bem se pode avaliar a grita gue se levan
tou contra o Cornmandante da Fronteira de Pal
mas depois das in vasões de Prestes Guim a r5.es; 
m as, como eviLar tae s invasões? 

Esse official tinha sob sn8s ordens m eia 
,:i n zia de praças de: linh'l, tão po ucas gn e, p ara 
fa zer n serviço, reunia por su a conta á princi
pio os colonos mais j0vens, e·se ti vesse de occu
par militarmen te Nonohay não o poderia fazer 
s em chamar ás armas toda mocidade da coJonia. 
Conve rn observar que aquelle comm ando igno
r ?.va i:: ntão qu al a po1itica a poiada p elo Gover
n o F ederal no Estado do Rio Grande. 

Dos factos qne se passavam na região gne 
conflua com o Paraná sabia-se pelos emigrados, 
ora de um credo politico, ora de outro que vi
nh am ou voltavam conforme as vicissitudes da 
politica. 

O Governo da União nem mesmo ao Com
mandante d0 Districto á principio dava ordens 
pc·s itivas, das quaes se pudesse cõlligir oara 
que lado politico pendia então o seu apoio. 

Este estado de cousas não podia cuntinuar; 
sobretudo, era impossível permanecer uma fron 
teira como a de Palmas sem guarnição. 

O Commandante, pois, foi á Capital Fede
ral, e em sua ausencia, mais uma vez tomou a 
direcção da colonia o Capitão Artbur Durão, 
ajudante do mesmo Commandante. 

Ao cidadão Francisco de Almeida Campos, 
Commandante em Nonobay, communicou.se 
que a gente de Prestes Guimarães tinha se 
debandado e que e11e emigrára para Corrientes.; 
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mas~ de;:)Ois da p;.i_rtida par,1 o Rio do Com
mandaute da Fronteira, espalhára-se o boato 
de que aqtH:1le chefe federalista voltára ao 
Goyo-En e aproveitando a ausencia d1aguelle 
Commandaute, seu amigo particular, reunia 
d>:: 110\'0 os emigrados para outra invasão. 

Do Chefe de Pol[cia do Rio Grande vieram 
te.legrammas p .u-a. o sen collega do Paraná re
quisit'lndo mais uma vez a prisão .de Prestes. 
A requisição foi transmittida para o Cornmis
sario de Policia de Palmas. 

Essa autoridade chamava-se U rq uisa de 
Oliveira Franco, era federalista; como ma1s 
tarde se verá e não qnerendo a.ccarretar com a 
odiosidade da prisão pediu ao Capitão Durão 
que a effectuasse, Este offici::i.1 sabia que o che
fe federalista havia emigrado, entretanto, res
pondeu que estava pr01npto a cumprú mdens 
do C01nmandante do Disthdo para a.u.xz'lz'a1 
aut01idades ,- mas, ita11sforma;-se em capitão 
do mq,tto, nunca. -

Deeiarou que col1ocaria o destacamento 
ás ordens do Commissario, comtanto que ellc 
effectuasse a prisão. 

Chegando o Commandante da Fronteira 
á Cmityba antes do recebimento dos officios · 
dirigidos ás autoridades á res}-eito dos aconte
cimentos do Goyo-En, expôz os srrccessos, 
garantiu o facto da retirada de Prestes Gui
marães e assim cessaram os pedidos -para ser 

' effectnada a sua prisão. . 
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VII 

Entravamos no annó de r893. 
O Commandante da Fronteira achava-se 

na Capital Federal, aonde varias vezes enten
deu-se com o Marechal Floriano á respeito dos ~ 
acontecimentos de Pa1mas. O Chefe da Nação 
approvou a cond'1~cta que elle alli tivera e man
dou pub1icar e::n ordem do dia a sua nomeação 
de Commanclaute da Fronteira de Palmas, car- -
go que exercêra a té então por ordem ve-rba 1. 

Em Feve reiro estava e1le ainda naquella 
capita1 quando foi sorprendido por: um te1e
gramrna do Capitã::> Durão informando-lhe que 
o Commandante do Districto havia mandado 
recolherá Curityba o pequeno destacamento e 
isso depois de ja ter sido invadido o Estado do 
Rio Grande, ter se ferido o combate do Salsi
nho e o de D, Pedrito. 

O Commandante d.a Fronteira dirigiu-se ao 
Ministro da Guerra. e protestou co;:itrn seme
lhante ordem que desguarnecia a Colonia do 
Xapecó de. 42 praças, força insignificante para 
attender o i;;erviç.o na Capita1, m<is de a1guma 
sorte conveniente para o da mesma Colonia. 

A presença daquelle official na . Capital 
Federal era justamente par<?- solicitar do G-o
verno da União recursos não só de pessoal 
como de armamento e material de guerra, para 
co11ocar a Fronteira d~ Palmas em estado àe 
defeza. O digno Ministro da Guerra, o illustre 
General Moura, deu immediata111ente C'.)ntra 
ordem, prometteu augmen tar considera vel-
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mente a força da Fronte.ira, enviar mate
rial de guerra e tudo quanto fosse preciso. 
O Mar.ech8.1 por sua vez fez-lhe as mesmas 
promesSC!S e devido á ellas seguiriam para Pal-
111'as 2 batalhões de infantaria e um regimento 
de cavalhria, marchando este por terra e do 
interior do Estado do Rio Grande. Animado 
~0111 a espentnça de ver a Fronteira sob seu 
Co mmandn brevemente em estado de defesa, 
recebeu o official no Arsenal de Gnerra 4 ca
nhões La-Hitte de montanha, 2 Witwoth, ca
libres r e 2, grande gnantidc:.de de munição , 
espadas, armamento Minié e bombas de mão. 

A i.n vasão dv Rio Grande, já se havia 
effec tuado, como dissemos, e por conseguencia, 
a est8.da daquelle .commandante na Capital 
Federal não podia· prolongar-se. 

Veio e11e, pois, para o seu posto, onde não 
encontrou mais o distincto Capitão Arthur 
Durão que havia partido' pa!'a desempenhar 
11 ma com missão na Estrada de Ferro Central 
do Brazil, e fôra substituido pe1o capitão de 
artilharia Ernesto Jeolás. 

O honrado cidadão Dr. Xavier da Silva, 
Gcveruador do Estado do Paraná, p:;ssou 
n'essa épocba o Governo ao seu substituto, (1) 
r, º vice.governador, o distiucto Dr. Vicente 

(r) Passou o governo no dia Ir de Abril (1893) por 
haver obtido l icença. 

Entre os beneficias materiaes que assignalam com 
especialidade a sua admini.stração, notam· se as pontes dos 
rios Negro e Iapó, o Quartel do Regirnen to de Segurança 
e a Escola Tiradentes. 



80 DIAS FRA'l'RlCIDA°" 

Machado da Si! va Lima, chefe do partido re
publicano) e) por esse motivo, a1 vo dos ataque$ 
mais vioL:'.ntos da opposição. . 

A administração daque1le benemerito i.:Í
dadão não foi arida. 

Elle teve que luctar com sérias cliffic,il
dades financ eiras; mas, apesar disso) henefi
ciou o seu Estado natal com melhoramentos 
materiaes -e deu expansão á instrucção publica. 

Durau te o seu Governo a opposição ten
ton depôl-o. 

O facto deu-se no dia 26 d~ Jn1hü ( ::892) 
á noite, quando· o Governador assistia R um 
es pectacu1o em home1ngem á sua pe5sÔa. · 

O Chefe de Policia, o energico cidadão 
Dr. Se~·gio de Castro, fôra informado g ue m ni
tos grupos numerosos estavam nas proximi
dades de Curityba, aguardando a senha para 
invadirem a cidade e depôrem o g0verno. 

A sabida do theatro foi prohibid;:i. ao pl1-
b1ico por al g uns minutos e bem assim a en
trada; as portas do edific.io guardadas por 
forç_as policiaes, e as antÓriclades deram outras 
providencias que malograram o projecto. Corno 
era natural, a populaçfü_, ordeira :ficon receiosa; 
a calma, porem, restabeleceu-se 1ogo. Proce
deu-se então á um inquerito policial. Averi
g uou-se finalmente que os Drs. Menezts Daria, 
Emygdio Westphalen e Cunha Brito eram os 
principaes chefes da conspiração ou plano de 
deposição. . 

A revolncão elo Rio Grande elo Snl reflec
tia no Paraná: 
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Eram os acontecimentos gue alli se sncce
diaru uns aos outros e apparentemente fav 0ra
veis aos revnlncion::irios qne animavam á al
guns ine rnbros do partido da opposição, então 
denominada - União Repnblicana- á aventu
ras como a que relatámos. 

Logo no começo do governo do clistincto 
Dr. Vicente Machado deu-se um facto grave 
no Regiu: erito de Segurança. 

Alguns offi.ciaes pretenderam revoltar 
essa força escolheü.do um pretexto futil. O 
vice-governador havia cedido a banda de musica 
para o ccClub Curitybano>> que desejava- feste
jar o dia ZI de Abril, consagrado á Tiradentes, 
e nm Capitão de nome Gastou Cotrim que ia 
fazer em casa de um dos offi.ciaes do Regi
mento um baile, foi pedir a musica, já cedida 
áquelle Club, pelo que o vice-governador nãü 
ponde satisfazer aquelle Capitão. 

Negada a musica, aprese.atou se ao vice
governador uma commissão· composta do Ca
pitão Adelino Jorge, Tenente Cypriano e Al
feres Belarmino, insistindo pelo pedido em 
termos pouco convenientes, pelo que tiveram 
ordem de se recolherem ao quartel, onde che
gando immediatamente começaram a revoltar 
as companhias. O Coronel Dulcidio, bravo e 
energico official morto valentemente depois 
no sitio da Lapa, era então Chefe de Policia e 
Commandante do Regimento de Segurança. 

Apenas soube do que se passava por alli, 
foi ao quartel e apasiguou o principio de revolt.a. 

Aquelles Officiaes e o Capitão Pedro · da 
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Luz foram s11brnettidos á Conselho e punid.os; 
e11es explicavam a attitude qne havi am toma
do á qu eixas que tinh aru de seu superior, Ma
jor Ignacio Cc.sta. Esqueciam, assi m, que ti
nh am autoridades superio res a gnem recorrer. 

Era o espírito da revolta implantad o na
quella corporação pela opposiçâo. 

A energia do Governo fez voltar tudo á 
discipl ina e á subordinação. 

O facto indiscipli :iar deu-se na tarde do . 
dia 2 0 de Abril. 

Mas, c~mo já dissemos, o Cornmandan te 
da Fronteira de Palmas tinha voltado para o 
se u posto. D e passagem pelo municipio desse 
nom e aconselhou a concordia, a ordem e o 
respeito á lei. 

o.~ t empos, porem, eram aziagos. 
O povo vivia sob uma atmosphera de 

odios ; qua1guer pequena qu es tão o irritava e 
arrastava- o á actos inconsiderados e hrutaes. 

Dir-se-ia qu e o tufão revolucionaria que 
batia os céos entenebrecidos do Rio Grande, 
impel1ia. á rumo de s Estados visinhos parte 
elas tormentas que a11i se desencadeavam en
novelladas em bulcões de sangue e fogo . 

Em fins <l.e Maio chegou á Palmas a r o
ticia da b8.talha de Inhanduhy, ferida a 3 desse 
mez. O sangue corren em abundancia; o he
roismo patenteon-se de modo bri1hante n cs 
campos adversarias; e como não havia de ser 
assim, se eram Brazi1eíros que se batiam con
tra Brazileiros ? 

Nunca. na Rept~b1ica Romana os cidadãos 
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se batiam com mais heroismo do que nas luctas 
ClVlS. 

Na fronteira, apenas chegou a notici::.i., es
palharam os federa listas que a victoria coube
ra a seus correlig·ionarios; mas, logo se soube 
que os republican0s, commandados pelo bra
vo General Hyppolito Ribeiro, bateram os ad
versarias, ficando senhores do ca mpo e perse
guindo-os no dia segninte ao da batalha. 

Cada vez mais se patenteava que a gues· 
tão no Rio Grande não era puramente local, o 
que aliás já estava demonstrado desde o ataque 
a D. Pedrito, defendido por uma pequena força 
de linha; agora, em Inhanduhy, ao lado das 
forças civis, bateram-se infantaria~ artilharia e 
cavallaria do exercito. N'esta accão muito se 
destinguiram pela bravura o SenJador Pinheiro 
Machado, generaes Hyppolito, Rodrigues Li
ma, coronel Oscar e outros. 

Os seus ad\;ersariJs Salgado, Gumercindo 
e J oca Tavares, General em Chefe, bateram-se 
valeu temente. 

O ·Presidente J ulio de Castilhos, em tem
po, havia pedido o auxilio das forças federaes 
para subjugar a revolução, e o Governo da 
União, de accordo com a Constitniçãu, -resol
veu prestar-lhe todo o apoio e fêi-o. 

A 1 ucta agora era, portanto, com os Go
vernos da União e do. Estado do Rio Grande ; 
com o primeiro, porque dava todó o apoio mo
ral e material ao segundo ; com este, porque 
merecia as sympathias e a protecção do pri
meiro, alem de outros motivos políticos. 
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Se antes a maioria · da opposição olhava 
para o soldado com dicidid8 prevenção que 
chegava ao odio; imagine-se ag?ra que o exer
cito, no cumprimento de seu dever, collocava:..se 
ao iado da lei e do Chefe da Nação ! 

A batalha deinhanduhy assombrou aquel
les que entendiam que só o tempo reivindica, 
sem vencedores nem vencidos, os direitos e 
interesses politice>s se são postergado3, e, por 
consequencia, condemnavarn a contenda ar
mada qne encapel1a os odios, e abre estrada 
larga ao crime e a outros males. 

Centenares de familias, pois, com os 
seus chefes , informadas da tranguillidade que 
desfructavam no Paraná por aguellas que as 
haviam precedido, emigravam e estabeleciam-se 
ent~e a margem direita do Goyo--En e a Colo
nia Milirar do Chape<.:6. 

Mas, se na região comprehendida entre 
o Goyo-En e a Colon1a disfrnctava-se real
mente paz completa, o mesmo não succedia na 
cidade de Palmas, então villa, e em algtms' ou
tros pontos do municipio. 

Sempre pequenas desordens motivadas 
pela politica traziam as pessôas pacificas cheias 
de apprehensões e sustos. 

As noticias destes confüctos iam á Capital 
do Estado, onde produziam impressão desa-
gradavel. • 

A' 10 de Maio dizia, em telegramma, o 
digno vice-governador Dr. Vicente Machado 
ao Commandante da Fronteira: 
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" Coronel Borm ann. Requeri hontem ao G eneral 
Commandante do Districto que vos autorizasse auxiliar 
autorid21des Palmas para evitar anarchia e attentados que, 
s egundo communicam-me, a!li se dão. General respondeu 
t er providi::nciado. 

Peço sua intervenção para cessar esse mão estado, 
i nformando-me tudo que houver. Saudo-vos cordialmente." 

Com effeito, o General Ewerton ordeuára 
que se prestasse auxilio áque1las autoridades, 

Entretanto, estavamas em Maio e não 
chegava a força que o Marechal Floriano pro
mettera, e mesmo nem noticia se recebia de 
sua marcha. 

O Commandante da Fronteira, pois, tinha 
agora com 42 praças de vigiar e defen der as 
Fronteiras de Palmas com St. Catharina, Rio 
Grande e Republica A.rgentina e ainda mais 
manter a 01·dem no municipio 1 

Não era isso irrisorio ? 
As no ticias das desordens em Palmas 

foram tarn bem transmittidas ao Marechal 
Enéas Galvão, que se achavá respondendo 
pelo expediente do Ministerio da Guerra, por 
ter seguido para o Rio Grande 0 il1 ustre Mi
nistro General Francisco Antonio de Moura. 

O Marechal Enéas ~pprehensivo com taes 
noticias, perguntou pelo telegrapho o que 
havia de reaJ. Em 18 daquelle mez respondia 
n'estes termos aquellE:. commandante: 

«Pequ enos tumultos que podem degenerar em sérios 
con:flictos . Estou attento; preciso, porem, ordem para 
arregimentar duzentos colonos, visto ser destacamento 
colonia diminuto, e assim não poder accudir qualquer 
ponto. Isso já requesitei Com mandante Districto que não 
respondeu. Peço-vos essa ordem e bem assim dar soldo, 
etapa eguaes aos das praças linha até melhorar situação.» 
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Realmente, não havendo noticias das for
ças que deviam marchar para a defesa da fron
teira e sobre as q naes repousavam todas as nos
sas esperanças, havíamos solicitado ag uella 
medida ao Commandaute do Distrícto que, s6 
depois de alguns dias, apesar da urgcncia, nos 
respondeu assim : 

"Commandante Fronteira Coronel Borm::i.nn: Aju
dante ordens vae quando possivel. Autorisação reunir ho
mens pagos soldo, etapa, não é preciso porque patriotismo 
vosso e amigos ahi podem fazer exercicio, formaturas. Ge
neral Ewerton. " 

O ill nstre General esquecera que o com. 
mandante da Fronteira havia verb:ll e varias 
vezes por escripto informado que a população 
de Palrna.s era federalista; que ahi o governo 
tinha meia duzia de amigos. 

Aond.e, pois, reuuil-os para conjurar ator
menta que se aproximava? 

O patriotismo, com effeito, produz mara
vilhas; mas é necessario que esse sentimento 
encontre campo para exercer-se. 

Sem dispôr de recursos e não querendo 
aquelle commandante obtel-os por meios violen
tos e illegaes, lançando mão da propriedade 
partícular, e recrutando homens cujos sentimen
tos politicos estavam em opposição á causa da 
legalidade e, por tanto, em cuja lealdade seria 
inepcia. confiar; tinha ·que rec(•rrer ao Governo 
para lhe serem fornecidos os recursos que a 
sua propria defesa e conservação exigiam. 

Ter outra condncta, empregar meios vio
lentos, era índispõr ainda mais o povo cont.ra 
o Governo. 
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Nas 1nctas intestinas as vio1encüts desne
cessarias produzem o mesmo effeito que as trai
ções; augmentam o numero de inimigüs que 
combatemos. 

A o Commandante do DistricLO, se não nos 
ligassem laços de boa -::arnaradagem, podiam os 
attribuir o desejo de ver o punhado de bravos, 
que vigiava a fronteira sacrificado ás iras da 
revo1 ucão. 

S~h o inflnxo de penosos sentimentos, o 
Chefe da Fron tt ira respondeu : 

"Xanxêre 24 Maio 93.-Commandante Districto.
Recebi vosso telegramma de 21 . Se meus recursos estivf's
sem_ na altura de meu patriotismo despensaria á N~ção 
sacrificio de dar soldo, etapa colonos ; não estando, bem 
publico impõe-me dever de insistir.-Coronel Bormann. 

Felizmente o Marechal Enéas immediata
mente autorisou a chamar ás arm;;i.s cem colo
nos e dar-l h es soldo e etapa. 

Qua-rtel 23 Maio 93.-C"ronel Bormann-Comman
dante Fronteira. 

" Ficais autorisado arregimentar cem colonos "uxi
liar destacamento nessa colonia, defesa fronte1n', abonan
do-lhes soldo e etapa-Enéas Galvão. " 

O pedido apenas de duzentos homens era 
de uma parcimonia extraurdinaria, pois, com 
menos de 2:000 homens não era possive1, com 
efficacia, attender á defesa de tres fronteiras ; 
o marechal Euéas longe do theatro dos aconte
cimentos ainda se mostrou _mais parcimonioso 
do que o chefe militar, que commandava em 
Palmas, unico competente para julga:· a situa
ção! 

Esse offi.cial resolveu chamar os destaca-



88 DIAS FRATRICIDAS 

mentos do Xu?im e da estrada Estrategica 
para augmentar o effectivo da força da Co-
1onia Militar do Xapecó. 

No dia I . .'.> de Junho (1893) o General 
Ewerton passou o Commando do Districto ao 
Coronel de artilharia Antonio Fernandes Bar
bosa por ter sido chamado á Capital Federal. 

Durante o Commando do General Ewer
ton deram-s ~ factos desagr8.da veis na guarni
ção. Entre elles a prisão do tenente Domingos 
do Nascimento, um dos redactores da (<Folha 
Nova, >J levantou vehementes protestos dos 
seus col1egas da imprensa, especialmente do 
jornal A Repubhca, então redigido pelo talen
toso .1--aranaense Leoncio Correia. O Geuera1 
não queria que no frontespício da <tFolh'-1 No
vaJ> figurasse o nome daquelle official, que re
luctou em snpprimil-o, o que motivou a prisão. 

A1guns dias depois, o preso adoeceu e) 
tendo familia em Curityba, solicitou licença 
para tratar-se em casa ; o General, porem, · 
muito irritado com a attitude da imprensa, 
snbjugado pela paixão, commetteu a fraquesa de 
negar a licença pedida, facto que redobrou as 
hostilidades dos jornaes. 

Dissemos que o General, ao assumir o 
Commando do Districto, declarára que odiava · 
a política ; mas, que não era assim, e que elle 
deixava-se até hypnotisar por .ella. 

Esse valeute official manifestára-se á prin
cipio muito desaffecto do Dr. Menezes Doria~ 
então um dos chefes da opposição; depois, porem, 
da guestão da imprensa levantada pela prisão 
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do tenente Domingos Nascimento, tornaram-se 
amigos co rdeaes, e, segundo se pensa, devem-se 
á estas relaçÕf'.S amistosas ter o general tam
bem pretendido depôr o 111ustre e honrado 
Guvernador Xavier da Silva, que se negára a 
dar a sua approvaçãu á nns antos de medição 
de terras, a pprovação m n ito desejP da, segundo 
dizia o General, por pessôas altamente colloca
das no mundo po1iüco e residentes na Ca·pital 
Federal. 

O illustre mil.irar, para realisar a deposi
ção, tratou de sondar os animos da briosa offi
cialidade da gna1 nição de Curityba, e os en
controu inspirados nos princioios da ordem e 
da lei. · 

Desanimou de sen projecto, e se tentára 
real isal-o, foi snggestionado pelos . ad ve_rsarios 
do govern·o do Estado. 

A linguagem da imprensa <la opposição 
era de nina violencia inquahficave:l. 

Subia na indeceacia do insulto e baixava 
ria honorabilidade de sen sacerdocio social. 

Para o leitor aquilatar, vamos transcrever 
o seguinte artigo da" Federaç:lo,, um dos mais 
moderados. 

E' de r6 de Junho de r893. 

"Elogia-se hoje, sem o mais leve pundonor, no .sen 
jornal, o buffo governo do vice-governador. 

Espantado de si mesmo, vem dizer ao publico que pa
gou o 'compromisso periodico que o Estado tem para com 
o Banco da União. Basta essa ingenuidade para bem com-
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prehender-se·o que pretende e que indignas intenções aspira 
este governo do desplante. 

Que importancia póde ter a satisfaçio de um compro
misso do Estado, compromisso que deve ser considerado 
insignificante, se realmente a renda do Estado tem augmen- _ 
tado? 

Pois então os impostos forão treplicados, nenhum ·be
neficio foi feito ao publico, e acha . o immoral governador 
que pagar uma divida de honra do Estado é um facto no
tavel , extraordinario? 

E' preciso ser um governo cynico, para vir queixar-se 
ao pnblico de que a opposição não elogia-o, quando elle é 
forçado a cumprir com o seu dever. Mendigar esse elogio 
é ter consciencia do quanto calam na opinião publica os 
conceitos do nosso jornal. E vir depois dizer que o cresâ
mento das 1' ~ndas e o pagamento dos 85 contos desnortea
ram a opposição. é ter perdido completamente os senti
mentos de brio, porque o pagamento da divida seria sem
pre feito independente dos intentos tratantes do vice-go 
vernador -e o augmento da renda está sendo feito crimi
n csamente, á custa do imposto illegal dos s%, imposto 
qne forçosamente cessará, acarretando para os cofres do 
Estado grande ruína, porque o dinheiro que tem sido arre
cadado terá de reverter para os cofres d::i. União e então 
bem ·lanientaveis serão as consequencias da gatuuagem 
que actualmente exerce este cynico governo, violentando 

·O commerciante a pegar um impost<> que em nada appro
veitará ao Estado. 

Mas, como foi feito o pagamento ao Ba11co da União? 
Poremos isso a limpo e então ficará bem patente que 

o governo do sr. capitão Vicente tem se distinguido pelas 
suas habituaes cc oscilações de ébrio» e audacía dos in
conscientes. ,, 

«MENEZES. DO RIA.)) 

Eram então radactores desse diario os ci
dadãos Menezes Doria, C'unha Brito, Ohichor
ro Junior, Claudino dos Santos e. João Iti-
berê. · 
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LIVRO 8EGUNDO 

I 

As idéas políticas do Coronel Antonio 
Fernandes Barbosa, substituto interino do 
General Ewerton, eram conhecid.íl.s da o:fficiali
dade da guarnição. 

Ellas o identificavam com os revoluciona
rios, ao "passo que a maioria da guarniçâo era 
fiel ao governo. 

Qual o resultado ? 
A larnentavd situação de viverem a sus

peitar-se reciprocamente. Triste consequencia 
da ·política assentar os seus arraiaes nos q nar
teis-generaes e nas casernas ! · 

As noticias do Rio Grande, cheg_adas en
tão á Palmas, eram mais animadoras. 

Com effeito, o General Jóca Tavares e Co
ronel Salgado, distincto o:fficial do Exercito 
qne se dimittira em carta endereçada ao Mare
chal Floriano, declarando trocar a farda pela 
blusa do gaúcho, tinham sido levados de ven
cida pela valente Divisão do Norte e pelas for
ças do bravo General Silva Telles que, al
gum tempo àepois, ferido por bala revolucio
naria na ilha do Governador, succumbiu na 
Capital FederaL 

Aquelles dous chefes rebeldes recolheram
se ao Estado Oriental; depuseram as armas, 
com as forças que commandavam, nas mãos 
das. autoridààes uruguayas. 
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Ficára, entretanto, em campo um -dos che
fes · mais proemiuentes da revo1 ução, o caudi
lho Gnmercindo Saraiva, acompanbado de ou
tras individua1idades menos notaveis; mas, 
contra elle os incansaveis generaes Pinheiro 
Machado e Rodrigues Lima marchavam para 
dar-lhe combate á frente daqnella Divisão. 

Nos municípios do Passo-Fundo e Pal
meira, frvnteiros ao de Palmas, contin11ava, 
porém, a revolução com o seu cortejo de hor
rores, pelo que q emigração proseguià. para o 
Paraná. 

A · cidade do Passo-Fnnd.o, que já havia 
sido theatro de scenas sangrentas, era agora 
em principias de Junho tomada pelos federa
listas ~ pouco depois retomada pelos seus ad
versanos. 

Estes factos assustaram a população de 
Nonohay e o cidarlão Francisco de Almeida 
Campos, qne reunira alli um grnpo de patrio
tas republicauos para defender a villa daquel
le nome, officion ao Com mandante da Fronteira 
de Palmas pedindo-lhe protecção. 

A agglomeração de emigrados no Paraná, 
e junto á fronteira ri0-granden::.e, causava re
ceios sérios á todas as autoridades do Estado 
visinho. Lembravam-sé da invasão de Prestes 
Guimarães que, dizia-se, achar-se então na 
região serrana e pretender avançar para occn
par Passo-Fnndo e Nonohay. 

Comquanto a força da Colonia Militar 
fosse. então de 140 homens e, portanto, pe
quena, era em tudo caso bastante para conter a 
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ordem na região entre a· mesma co1onia e o 
Goyo-En, regiã0 oude · havia maior numero 
de emjgrados . 

.L~' vista ilos receios das autoridades rio· 
grandenses, o Comma11dante da Fronteira de
clarou aos emigrados gue, apenas desconfiasse 
de qualquer projecto de invasão ao territorio 
visinho, e11es serião internados, e que, portan
to, considerados hospedes como eram, não abu
sassem da hospitalidade, pois, não era mais 
uma questão domestica a que ::;e debatia no 
Rio Grande; era uma 1ucta contra o Governo 
da União e a tolerancia e neutralidade, recom
men<ladas outr'ora pelo mesmo Governo, . ti
nham sido ~ubstituidas por ordens muito se
veras. 

Os factos haviam tomado um caracter tão 
grave no Estado visinho que o Coronel Bor
manu, CoIIJmandante da Fronteira, teve ordem 
de intervir. 

Ao cidadão Campos, arvorado pelos sens 
comm:10dados em Tenente Coronel, Cl1efe das 
Forças Legaes de Nonoh8.y, escreveu aqnelle 
Commandante offerecendo-lhe auxilio, á vista 
das ordens que recebera do Governo. 

Para guardarmos toda :fidelidade em nossa 
narracão e até nos documentos não a1teraremos 
nem ; orthographia, nem a syntaxe desf-'.as pe
ças; portanto, transcreveremos, tal ·qnal o ori
ginal, o officio .d'aquelle cidadão: 

-
«Sr. Coronel José Bernardino Bormann. Nonohay 18 

de Junho de 189.1. · 
«Junto a esta vos remeto huma partissipassão que me 
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acaba de chegar que ha arreceios ·que venha para este des
tricto Grupos de reberdP.s que izistem C2mpos do Sarandi 
ou Sampaio que marchão para esta Loucalidade, por tanto 
em vista o vossos oferecimentos tenho· em responder que 
precisamos de essas Garantias athe que se saiba qu.e rumo 
tomou esses reherdes ou a thé chegue O correio que traga 
novas notissias que elles já tenham sido batidos, junto re
mdto -lhe a partissipassão que veiu para V~ S~ melhor se 
verificar e breve me volver-la, com muita pressa. Saúde e · 
fraternidade . O Governo espera de V . S . -todo O valioso pa
triotismo como já tem dado essas provas. Do Commandan
dante das forsas Ligais' em operassois Francisco de Al
meida Campos. » 

Os disturbios en1 Palmas, ist0 é, na villa, 
haviam cessado e certo o Coronel B0rmann 
qne a sua presença seria ntil em Nonohay, 
embora alli não se pndes,se demorar, pois, a 
sua longa au?encia talvez anirn<i.sse aos pro
motores de desordens a renoval-as ; marchon 
paN o Estado visinho com 140 homens e um 
pequeno canhão Witworth. 

Logo que chegou á Nonohay, varias -.pes
sôas qneixar0-rn-se de um individuo qne fôra 
acclamado major das forças legaes_) _sob as or
densdo cidadão Camp0s. Chamava-se Manoel 
Rodrigues dos Santos, por alcunha Maneco 
Pedreiro; tinha sido expulso. da Colonia Mili
tar do Xapecó por muito- desordeiro. Em toda 
parte em q ne $e demorava era processado e, por 
isso, obrigado a fugir. 

Em Nonohay á principio servira bem ; 
depois desenvolveu, pôz em acção o seu ins
tincto máu, commettendo toda sorte de trope
lias, apoderando-se até de gad-o da pobreza 
sem que justificasse ser obrigado á issa para 
fornecimento da força. O Coronel fez vêr ao 
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Cog1mandante Ca!11pos a inconveniencia de 
semelhante hom::m achar-se no meio de bons 
republicanos e revestido de um posto que lhe 
dava autoridade sobre cidadãos decentes e 
patriotas; lembrou-lhe mais gue os chefes 
legalistas tinham o dever de . .zelar pela hcJUO

rabilidade de seus sold ·dos, porque só assim 
attrahia-se as sympathias dos neutros e o 
respeito rio inimigo, evitando represa1ias da 
parte deste . · 

O Cotnmandante da Fronteira mandou 
immediatamente restituir o gado aos pobres. 

Maneco Pedreiro achava-se fóra da po
voação e chega,ncfo á noite soube da presença 
daqne11e Commandante em Nonohay e <la or· 
dern que e1le dera á respeitn do gado. 

Guardando rancor ao Coronel por ter sido 
expulso da Colonia e julgando-se desaut9rado 
pela restituição dos animaes, tentou sublevar 
a força de patriotas contra o contigente que 
vier.a de protecção á Nonohay, sob as ordens 
daque11e o:fficial. 

· O Coroné1 ordenou, então, ao cidadão 
Campos que expulsasse Maneco Pedreiro da 
villa, sob pena, caso alli se conservasse até 
a madrugada do dia seguinte, de ser punido 
com a maior severidade. 

Pela madrugada el1e retirou-se para um 
lugar denominado Serrinha, aonde havia um 
piquete republicano servindo de avançada. 

Um pouco mais tarde, o infeliz foi barba
ramente degollado por ordem de Laurinda Car
doso de Menezes e João Lajonx, chefes fede-
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ralistas em Nonohay; entretan to, sob as or
dens destes douc: bvmens qüe immolaram 
aquelle desgraçado, ba viam sicarios cujas in
nnmeras façanhás, excediam em perversidade 
as. atcões condemnaveis de Pedreiro. 

justiça das revolLlçéies ! 
Um dos grandes males destas c0m moções 

domesticas é o que se origina da presença de 
homens máos nas fileiras dos contendores. 

Infelizmente, olha-se mais para a qnantida
de dos combatentes do que para a qua1idade. 
Esse proceder envol ve um grande erro, porque 
a victoria é mais facil de conseguir-se q1!ando 
aquelles que por ella combatem, embora em 
peq ueuo nu mero, são justos e honestos. E' res
péitando os principios dê Justiça e de Humani
dade que as gran0.es causas triumphàm ; os 
sicarips zombam e afrontam estes pri,ncipios 
e, por isso, muitas vezes a presença de taes ho
mens, n'estes grandes litígios, sacrifica o re
snltadc1 final que devera ser nma glorificação, 
uma verdadeira apotheose, 

Na mesma occasião em que immo1aram o 
infeliz Maneco . Pedreiro, foi df'g-olr::ido n m 
indivi ~no conhecido pela alcunha-Coe& Mi
co,-_-amparo de sua mãe, uma ,velha septage
nana. 

Qual o crime-? Ser legalista. 
Estes bandos de scelerados que se filiam 

aos partidos combatentes, nos dias · revolucio
narios , hão de ser a eterna vergonha, o crime 
monstruoso das revol ucões. . 

E' preciso que os Jpartidos não abriguem 
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homens como Ronsin que, levando tudo ~ 
ferro e fogo, á frente dos bandos que comman
dava, respondia áquelles que exprc bavam-Jhe . 
~ conducta criminosa de · seus sicarios : 

-Os meus homens são bandidos, não h'l 
dnvida ; mas, por ventura eram homens de 
bem os que compnnham as legiões que exe
cútaram as proscripções de Maria? 

II 

Depois de alguns dias de demora em No
nohay, parte d'elles empregado em soccorrer 
algumas pessôas que tinham com a revolução 
chegado ao inais lastimavel estado de miseria; 
voltou a expedição ao Paraná, deixando ás 
ordens de Campos seis praças dé linha, por 
têl-as reqnisitaC!o no seguinte officio : 

' 
"Em virtude de V. S. ter vindo athe esta fregutzia 

com a Sua fon~a Almada com os fins d.e ajndar esta. Auto
ridade manter orden pubrica que Se achava ameassada em 
v irtude Os acontecimentos que estão se dando outros mu
nicipios e tendo V. S. reconhecido o estado prezentes de 
que se aichase as Coizas; portanto veinho requerer a V. S. 
nos anxiliar Com huma Guarnissilo de seis prassas Alma
das para ajudar a estas Autoridades a fazer a manutensão 
da ordem pubrica que se aicha. sem a me110r Garantia. Do 
Comma ndante das forssas Ligais do +. º districto do Muni
cipio do termo de Santo Antonio da Palmeira do estado do 
Ria Grande do Sul, tenente Coronel Fnzncúco de Almeida 
Campos. Nonoh~y 23 de Junho 1893. » 

Esse pequeno çlestacamento foi depois ele
v~do á 14 praças commandadas por nm infe
rior. 

De. volta á Colonia á 27 de Junho, o Com-
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mandante da Fronteira te1egra phou ·im media
tamente ao illnstre Pres-idente do Rio Grande 
n'este theor : 

"Presidente Rio Grande-Porto Alegre-Por pedido 
autoridade fui Nonohay; nlli deixei pequeno destacamento 
de linha. Convem para a paz, ordem, segurança individual, 
V. Ex'!- ordenar expulsão para f6ra municipio dous malfei
tores. uru chamado Manoel Rodrigues por alcunha Mane
co Pedreiro, arvorado em major legalista, outro Damasio 
que se diz federalista, individuas cheios de crimes. expul
sos colonia Xapecó, infelizmente protegidos por chefes po
liticos. Bormann , Commandante." 

Este famigerado e infeliz Damasio, arvo
rado em alferes, morreu combatendo as forças 
do chefe legaiista Santos Filho no dia 8 de 
Fevereiro, no sitio denominado aAreal>i, perto 
da cidade do Passo-Fundo. · 

Prestes Guimarães, general dos revo1u
cionctrios, em nm folheto que escreveu iutitn-
1ado-Aprmtamenfos Hútoriós da Revolução 
Civd do Rio G1 ande do Sul na Zona Serrana, 
- diz á paginas 50 em uma nota : 

"Santos Filho em um telegramma de 17 tiras que foi 
'lpprebendido e um dia será publicado, disse em relação ao 
combate do "Areal, vituperando aos revolucionarios . que 
dous dos mzsera71eis tiu!iam enlouquecido no combate. 

"Fjram o capitão Antonio Padilha e Alferes Damasio 
que me>,freram combatendo, elles s6s, toda a força legalista. 
Loucuta ou heroísmo? Dizem que o heroismo é uma espe
cie de loucura ! Sublime lot1cura !n 

O que são os homens ! 
Damasio morre valorosamente, enfrentan-

. do centenas de compatriotas seus, em uma luc
ta fratricida; entretanto, aos 22 anJJos de idade 
designado como guarda nacional para marcha; 
para o Paraguay, no tempo d_a guerra, preso 
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por se ter mostrado remisso; arromba a prisão, 
ll) Pa!?so-Fundo, e foge cobardemente para o 
Paraná para não fazer parte das legiões que 
em terra extrangeira desafron ta vani a honra 
de sua patria. 

Monstruoso heroismo que só se exhibia no 
crime! 

N'essa e?o-~ha achavá.-s .: commandand.o o 
5." Districto o bravo Coronel Serra Martins a 
quem o Com mandante da Frouteira de Palmas 
requisitou I50 armas Comb1ain para os co
lonos e alguns artilheiros. 

Essa requisição foi promptamente satis
feita e desse modo organisou·s~ uma pequena 
força regularmente armada. . 

Em .princípios de Agosto (1893) o Com. 
mandante Superior da Guarda. Nacional do 
Passo-Fundo, Coronel Gervasio Annes, com
mnniccu em nfficio de -~ r do mez anterior que 
o chefe revol ucionario Prestes Guimarães mar
chava com forças pela Repriblica A rgentiua 
para atravessar a nossa fronteira, lado do Cam
po-Erê, no intLtito de ~mbh:var o Estado do 
Paraná. 

A' vista do officio do Commandante Ger
vasio, o Coronel Bor:mann, comquanto não 
acreditasse em semelhante aventura de Prestes 
Guimarães, chamou os destacamentos da <cCo-
1onia Miiitar do XupimJJ e da «Estrada Estra
tegica>i, e deu ordé"m para que o primeiro com
posto de 34 praças, sob o commando do a1feres 
Sayão, occupasse a vi11a de ·Bôa-Vista, e o se
gundo de 2 ~, sob ás ordens do tenente Pessôa 
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de Me11o, aquartelasse na villa .- de Palmas. 
Estes officiaes receberam insttuccões. 

Ponco depois dessas provide~cias chegava 
á fronteira a agradavel noticia de que o Mare
chal Floriano ia tentar a conciliacão uo Rio 
Grande e encarregára a um amigo, senador 
da Repu b1ica~ de entender-se com o Gen era1 
J6ca Tavares para se estabelecerem as bases em 
que se devia firmar a paz. 

Esse senJ.dor era o cidadão Cunha Junior 
que, com0 of:ficia1 supe_rior de Voluntarias da 
Patria, se havia distingnido . na calnpanha do 
Paraguay. Com essa tent::i.tiva patriotica e hu
mana ia o Chefe da Nação pôr um digne ao 
sangue que se derramava. 

Mas, desgraçadamente a Repub1ica tinha 
qne percorrer essa via do1orosa em que apenas 
dera os primeiros passos, tropeçando nos ca
da veres de muitos cidadãos qne haviam con
corrido para o seu advento e que, certamente 
inconscientes, cdvavam a sua ruína. 

· Já um grande homem dissera que os be
neficias das revoluções que radicalmente 
transformam as instituições dos 1--ovos, não são 
par:i. o goso dds gerações que promovem taes 
tran~formações ; mas, para as gerações do 
porvu. 

Pouco depois daquella agr~davel nova, 
chegou outra bem triste,~elativa ao bravo 
A1mirante Eduardo Wand"âlko1k. 

Elle ten tára tornar a cidade do Rio Gran
dt: ; fôra repellido e afina1 preso em St. Catba
rina a bordo do vapor ((Jupiter.>1 
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Esse facto vt:io banir do espirito -do Ma
rechal Floriano a idéa da conciliacão e a mis-. 
sâo do Senador Cunha Junior . fo'i irnproduc-
tiva. -

A. lucta ia, pois, redobrar de encarmça
mento. 

Pouco depois da chegada_ de tão desagra.
davel noticia, o Oomrnandante da Fronteira 
recebeu den tÍncias de· que iam arrebentar gra
ves qesordens nas villas de Bôa--Vista e 
Palmas. 

Urna fo1:ça foi logo organisada, com
posta de 160 homens e um canhão dé monta
nha. Ella fez uma excursão por aquellas 
localid::ides, e aquelle official recommendou 
concordia ao" povo, mostrando-lhe os 11rnles que 
sobreviriam si se extremassem a5 paixões ao 
ponto de vermos as scenas canuibaes do Rio 
Grande. 

Ao volta.r a força á colonia, trouxe o 
Coronel a esperança d~ qne a revolução alli 
naqnellas du3s villas não encontraria écho. 

Taes foram as promessas de (j.regos e 
Troyanos. 

III 

O que occorria na Capita'l do Paraná? 
A linguagem da r<Federação,» era cada 

vez mais ultrajante; era uma constante pro
vocação atirrida ao governo. A defesa deste, 
embora em termos em que a decencía era res
peitada, feria a· adversaria profun'damente; 
portanto, a linguagem, quer do orgão do go· 
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verno, quer do orgão da opposição, patent~ava 
.a impossibilidade de crear-se uma situação 
que viesse arrefecer as paixões em ehul1 ição. 

Uma parte da sociedade paratrnense acha
va-se atacada de um ·estado morbido, caracti
risado por n ma ectásia que afinal teria de rom
per, de quebrar, pelo e·xcesso de dilitação, 

. todos os laços q ne a prendiam á ordem e á paz. 
Algüns membros da opposição nãc · po

diam esquecPr nem perdoar a revolução de 27 
de Novembro qne apeara-os do governo . e, 
por iss·o, i:i.111 expe1lindo da Slla imprensa os 
mais atr0.:>es insultos, contra os vencedores 
daqu =11a jornada incrnenta, até que soasse a 
hora fatal e criminosa, em que as suas pennas 
('nvenenadas fossem substituídas pelos sabres 
e lanças riograndenses, e, ainda . mais, pela 
machadínhà dos marujos revoltados. 

A:;;sim a imprensa do tempo espalhava os 
sens funestos . reflexos em tod~ o Estado, des . . 
perta1do nas regiões mais longínquas as cole
.ras e os odios dos partidos, sopitados por 
algum tempo pela acção do trabalho para sup
prir com o necessario o lar da familia. 

O vice governador em exercício, apesar da 
agitação natural da épocha, não esquecia dotar 
o seu Estado 111=1.tal de melhoramentos mate
riaes. Por meio de um emprestimo interno, 
gne foi coberto .em . oouco tempo, tratou da 
construcção de n ma estrad::i. de rodagem que 
ligasse a · vílla de S. Antonio de Imbituva á 
futurosa cídc..de de Guarapuava, e alem desse 
empreheudimento; outros iniciou! não olvidan. 
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d:"J tambem a instrncção popular. Assim, pois, 
elle offerecia garantias seguras de gue a sua 
administr<lção seria cheia de beneficcs resul
tados se a paz publica não chegasse a ser 
pert u r hada. 

Mas 1 parecia qne o minuano, esse vento 
que açouta as campinas rio-grandenses, ex~ 
pellia para as circumvisinhanças, depvis de 
lamber os cadaveres · insepn1tos dos combaten
tes, o sangue e ac; imprecações dos nltirnos ins
tantes dos moribundos, enchendo de morte e de 
desolaçã(. o ambiente dos Estados visinhos . . 

Os homens, pois. respiravam sangue por
que a atmosphera estava impregnada desse 
1iqtddo, produsindo um estado social 'pletbo-
1 ic0 e ameaçqdor. O Ri0 Grande era, . portanto, 
o centro da revolucão e o movimento do san
gue. no organismo,arterioso é do centro para a 
circumferencia. 

Iam assim afiando-se as armas fratricidas 
e, envenenando-se na baba · espumosa, segre
gada pelo odi0, preparavam-se para operar co
piosa pblebotomia. 

Emfim, tudo càrninhava para essa tri .c:;te 
situação social, da qual explodem as sangren
tas violações da verdade, da justiça e do direito. 

l'odas as classes pa1 eciam mais ou me
nos parti~ipar da tensão das paixões. 

Em Marretes, os telegrapbistas armados 
de espadas e rewolvers , erguiam vivas, pelas 
ruas da cidade, aos feder alistas e .provocavam 
os amigvs <lo governo á lucta, 

Na capital, tambem um telegraphista 
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trouxe por :1.lgumas horas alarmado o espírito 
pnblico, .espalhando o boato de que a esqnadta 
brazileira, em linha de batalha, na bahia do 
Rio de Janeiro, intin1.ára a:; marechal Florian9 
a a bandJnar o governo no praz" fatal de 24 
horas. 

Seria um vidente ? 
Até os extrangeiros, felizmente não todos, 

em vez de guardarem neutralidade na lucta 
dos partid)s, especialmente n'aqnella 'épocha 
miliadrosa, atiravam grosseiros insultos pela 
imprensa mesmo ao exercito naciona1. 

O «Beobachtern jornal allemão que se 
publica em Curityba, · referindo-se aos acon 
tecimentos políticos, exprimia-se assim em re
lação aos nl1ssos generaes: 

«Com tão bem educ:!dos generaes póde-se ferir ba
talh as, destruir governos sempre que -contos de rt!is lhes 
acenarem na frente. " 

Infamia ! 
O «Figaro», orgam da imprensa :fluriiiaen

se, em 5 de Maio ( r893) lavrou solemne pro
testo contra esse extrangeiro insolente. 

Não nos podemos ftut:i.r de tram:crever 
uma parte desse patriotico artigo. Diz o « Fi- · 
garoJ> depois de narrar o facto : 

"E isto precisa ser reprimido, :--reprimido legal
mente, sem violeucias, nem agressões conio a da "Tribu· 
na " e outras de triste memoria. A França <icaba d e 
expulsar um jornal ista allemão, o sr. Otto Brandés, 
porque no jorn ;i.1 publicado na Allemanha, de que elle era 
correspondente, appareceram referencias pouco honrosas 
ao filho do Presidente da Republica. 

Por que não se fará o mesmo a um jornalista ex
tran geiro, que na nossa propria patria vem insultar o seu 
exercito? · 
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Por muito pouco que confiemos na sapiencia e no 
criterio do sr. Roberto Ferreira, só reproduzimos a ca-
1 umniosa injuria das ultimas linhas, para pedir contra 
ellas o necessario rigor.-Esse tnocho vae ser transcripto 
na Allemanha ele jornal em jornal; e, se o orgão do Prín
cipe de Bismarck já nos chamou uma vez "covardes"-o 
que nos poderá -::hamar agora? '' 

A intervençãr• indebita dos extrangeircs, 
nas 1 netas domesticas, indispõe o povo até con
tra os que são laboriosos e honrados e que vivem 
tranqui llos, sob a protecção das ltis do paiz, 
onde procuraram exercer a sua actividade. 
Entretanto e11es são irresponsaveis pelos des
mandos alheios. 

Quando essa intervenção chega ao baixo 
insulto, lançado ás autoridades, s6 realmente 
expellindo o extrangeiro para f6ra do paiz se 
pode obter uma reparação, se aquelle procedi
mento criminoso não fôr attenuado pelo estado 
habitual de embriaguez, porque n'esse caso 
o delinquente precisa de n.cl usão nos estabe
lecimentos pios, para se combater os funestos 
effei tos do dehrz"um tren-zens. 

O C<Reobachten> era um irresponsave1. 
O qlie é certo é que a intervenção dos 

extrangeiros nas 1 netas civis foi desde tempos 
remotos motivo de desordens, provocou vin
ganças,· e originou medonhas hecatombes. 

J ulio Cesar, sempre generoso e magnani
mo para seus inimigos, quando eram com pa
triotas, atacando a frente, flancos e retaguarda 
das legiõc:s de Pompêo, nas planicies de Phar
salia, levando atterrada adiante de suas cohor
tes vencedoras a cava11aria, composta da fiôr da 
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mocidade romana, bradava aos seus soldados, 
ao entrar no acampamento inimigo, defendido 
por extrangeiros, com o vigor do desespero: · 

-Exterminai os extrangeircs; mas, pou
pai os Romanos ! 

. Cezar, vencedor, visita o campo de batalha 
de Pharsa1ia; olha c0m despreso para os mi
lhares de cadaveres dos extrangeiros qlle a11i 
estão extendidos; mas, quando depara com C'S 

cadaveres de seus compatriotas o sen rosto 
se ennuvia de tristesa e o colosso de gloria 
diz suspirando : 

"Elles o quizeram ; me fo:-çaram ã isto ! Porque 
me teriam proscripto, se depois de tantas conquistas, eu 
tivesse licenciado meu exercito». 

A intervenção ·de extrangeiros nas ques
tões domesticas de um povo, e de um povo 
eomo o bra;:;ileiro, que recebe generosa e c_ava-
1heire::.camente em seu seio os homens de todas 
as nacionalidades, sem inquirir qual a reli
gião, quaes as idéas políticas; é, em verdade, 
uma acção tão injustifi.cavel quão criminosa. 

Infe1ismente, na revolução fed~ralista 
muitos extrangeiros pe~aram em armas e der
ramaram. sangue brasileiro, correspondendo 
com essa monstruosa ingratidão a bisarra hos
pitalidade de um povo generoso. 

Ma~; tratemos do que .occorria em Curity
ba. 

O jornal - ,e A Republica>> dessa cidade, 
em 18 de Maio publicou uma carta do tribuno 
rio-grandense Gaspar Martins, carta tra11s
cripta do- cc Paiz)), illustre orgam republican·o 
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da Capital Federal, e que foi tambern publica
da em varios jornaes dos Estados da União. 

Essa carta cansou em todo o Brazil uma 
profunda indignação. E11a foi inserta no jornal 
-,,Amigo de! Pueblo" - que se pn blicava na 
cidade da Concordia. 

A carta é u'estes termos : 
" Le agradesco muchissimo todo lo que ha hecho y 

continua baciendo en nuestro favor·y cuent~ que ai cabo 
tendrá de ello un gran honor, porque si las cosas mar
cha o como van y espero continuem, Rio Grande y el Es
tado Oriental formaran dentro de poco una sola naciona
lidad. 

Que honor para los ciudadanos que concurran á tor
nar la patria mayor. 

Solo D. Julio Herrern no com prende esta grande idéa, 
que es el sueno de Tajes y de todos cuantos piensan en 
las vantages de una patria grande. 

Si los otros Estad )S de la Republica Brazi leira no 
nos acompanhan y mandan soldados á combaternos, 
n uestro objecto, antes que ser vencido, es : 

Separncion, independencia, y union con el Estado 
Oriental. 

Ayudandonos, pues, los orientales trabajan por la 
libertad, que es la causa de todo hon;bre digno y por la 
gran3eza de su propria patria. 

( A.;signado) G. da Sílveim il!fartins." 

Não aos consta que o tribuno rio-gran
dense tivesse declarado pela imprensa que se
melhante carta fosse apocrypha; mas, é de sup
por q 1te o seja.Um abysmo largo e profundo se
para as nossas ídéas politicas ; mas fazemos 
justiça aos nossos adversados não suppondo-os 
capazes de levar os seus sentimentos de vin
gança, de ambição e de despeito, ao extremo 
de pretendereui desmembrar a grande patria 
brazilein1. 
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Não, não é possive1 que aque11a carta seja 
do tribuno rio-grnndense. Pois e11e que se apre
sen tára sempre como o ev:::.ngelista da liberda
de, tranformára-se em criminoso vendilhão de 
sua Patria, em um vil bufarinheiro de arqueta 
ás costas, á troco do apoio e auxilie) de um 
paiz extrangeiro, em uma lucta intestina? 

O sangue g~nero·so de seus compatriotas 
affogava-1he já, então, a consciencia e n"ão é 
crível que procurasse augmentar-lhe os remor
sos. 

Não, não é possível que de todo se apagas
se n'a1ma desse homem o fogo do santo amor 
da Patria. 

Não, não é possível que odios domesticas, 
depois de fazel-õ fratricida, o atirassem ao pe· 
lourinho da Historia sob o peso esmagador e 
affrontoso do mais negro e medonho de todos 
os crimes - o parricídio ! 

Parricida e fratricida sim u lta nea mente ! 
Impossível! 
O tribuno rio-grandense póde ser monar

chist?., parlamentarista, unitario, tudo quanto 
quiserem; mas, entre tudo isso e pretender se
parar o Rio Grande da communhão bra~ileira, 
ha, em tal política, a distancia que existe en
tre o Evangelho dos Prophetas e o Alcorão de 
Mahomet, entre o Christão e o Musulmano. 

Os seus de2peitos políticos, em verdade, 
fizerão-no a alma, o cerebro da revolucão fede
ralista que açouton tres Estados da~ União; 
mas, não é crível que levassem-no ao sacrificio 
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das leis que regem o religioso amor da Pa tria, 
transformando-se assim em um vil renegado. 

Esperemos; elle ha de um dia protestar 
contra as asserções que se lêem no (<Amigo del 
Pnebl0~>> · 

Esperemos E: esperar é tocla vingança da 
verdade, corno já disse um imrnortétl escriptor. 

Não ha duvida que a revolução tinha para 
ponto capital de seu prograrnma -:- o par1a
men tarismo .. 

Ao arredor, porem, da bandeira da revo
lução, agruparam-se mnuarchistas e republica
nos das mais variRdas doutrinas. 

O que seria da Patria se, para sua com
pleta dt:sventura, triumpbasse a · revolução, 
cujos chefes commungav'3.m opiniões tão di
versas? 

Que cahus, que anarchia ! 
Quando, porem, chegassem a assentar na 

.forma republicana, sob governo parlamentar, 
que duração teri2 m os ministericJs, abalados 
sempre pela sofreguidão das ambições do poder? 

Tivemos, é verdade, sob a forma monar
chica, mais de meio secu1o de parlamentaris
mo ; o que adiantámos? Pouco, muito pouco. 

Os effeitos do parlamentarismo, quer nas . 
republicas, quer nas monarchias, são os mes
mos; a di:fferença quanto 8.0 Chefe da Nação, é 
que o presidente é um monarcha com tempo 
limitado para reinar, e o monarcha um presi
àen te perpetúo, nu11o, irresponsavel, em am
bos os regimens, posição que não se coaduna 
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até certo ponto com a dig11idade e liberdade 
individuaes. 

Estas verdades triviaes e mil vezes repe
tidas devem estar na consciencia de todos. A 
Republica sob o regímen presidencial será o 
governo do futuro. 

Vamos transcrever para aqni uma parte 
cte uma e-arta do emineute cidadão dr. Campos 
Sa1les, escripta de Genebra em i893 para o 
<e Correio Paulistano», na. qual estão patentes 
os resultadüs incouvenientes do parlamenta
rismo. 

O Dr. Campos Salles, actual Presidente 
da Republica, foi ministro no governo do ma
rechal Deodoro e retirou-se desse cargo com 
os seus companheiros para não assu!nir a 
responsabilidade do descalabro dos negocios 
publicas, facto que já assignalámos : . 

" Para se conhecer bem a acção destruidora do parla
mentarismo, basta ver que no periodo que decrorre da 
presidencia de Mac- Mahon (Mafo de 1873) para cá, a 
França tem tido 28 niinisterios, o que estabelece a med ia 
dê cerca de 9 mezes de existencia para cada nm . No go
verno de gabinete isto significa que tal tem sido a m·edia 
da duração da política, do pensamento-governamental que 
em continuas e bruscas alternativas tem presidido aos 
destinos da Republica . No emtanto a França atravessou 
ahi exactaruente 0 período em que m;iis ella necessitava da 
estabilidade politica pllrn a sua reconstituição. Ainda 
agora se diz que a instabilidade dos gabinetes tem concor· 
rido muito para os embaraços da sua politica externa. 
Presume-se que sem isso muitas hesitações teriam desap-

. parecido e a França teda adquirido !'!oi idas a11ianças. 
Os idelllogos do parlamentarismo, porém , preconi

sam o systema por ser aquelle em que a opinião predomi
nd, amparada pela sobernnia do parlamento. Para elles, 
fóra do parlamentarismo não existe senão o despotismo. 
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Esquecem que foi sob o regímen parlamentar que 
Luiz Napt>leão deu o golpe de Estado, destruindo a Repu
blica e fazendo-se acchmar imperador dos francezes ; que 
foi sob o regímen par-lamentar que Mac-'.vlahon vibrou o 
golpe de Estarlo de 16 de Maio contra a Repnblica, que 
teria succm11 bido de novo se não tivesse sido amparada 
pelo genio e pela prodigiosa energia de ·Gambetta; que, 
emfim, é á sombra dos impude11tes sophismas <io parla
mentarismo que, em todo a parte e em todcs os tempos, 
se tem acobertado os m;.iores attentados confra a liber
dade. 

Destruir o parlamentarismo é, pois. deixar a desco
berto o despotismo. Já é um bom serviço á causa da liber
dade. Ou a autocracia da Russia, ou o regímen presiden
cial : aquella para as monarchtas, se o quizerem; este para 
a Republica. 

Desculpe as importunações. 

Do comp. am." aff. e 

CAMPOS SAI,I,E;Sll. 

Outro ponto do programrna revolucionaria 
era extinguir o militarismo no Brazil. 

O militarismo propriamente dito, é forçoso 
confessar, não existia; era systema politico 
q ne não podia absol utarnente vingar. 

O que se via era a politica, os partidos, 
servirem-se de militares para attingirem o seu 
objectivo; · lisongeavam, como já dissemos em 
outra parte, a força publica, para poderem di
rigi1-a á seu talante. J:Lis porque a politica 
apparecia nos quarteis como consequencia do 
momento historico; mas, d'ahi a se constitnir 
º.militarismo como. systema politico, a distan
cia era enorme. 

O triumpbo, a victoria da revolução, é que 
podia

4

ser fatal ao Brazil porque o:ffereceria cam
po vasto ás aventuras da caudilhagem ambi-
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ciosa e irrequieta, pelo me11os nos Estados do 
Sul ; portant0, essa part~ ou ponto do pro
gramma só tendia a armar o effeitu. 

A opposição prestava no Pai-aná todo o 
apoio moral á revolução do Rio .Grande ;· mas, 
fôra muitas vezes incohereute na sua política 
e es5a iucoherencia levou-a a applaudir a 
volta do illustre cidadão J nlio ·C:e Castilhos ao 
governo daq nelle Estado, crente de que essa 
ascensão era promissora tambem de sua volta á 
gestão dos negocios pu b1icos. Ernão o governo 
cio dr. Castilhos era a legalidade para a oppo
sicão no Paraná. 

, Essa incohere~cia e 0utras davam ás dis
cussões da imprensa governo mental do Estadv 
vantagens extraordinarias sobre a adversaria. 

" Ainda á 18 de Maio o jornal ---" A Republica "-sa
lientava essa fa1ta de orientação do partido opposicionista 
e, em artigo de fundo terminava dizendo que "esse par
tido era o mesmissimo do apoio ao golp'! de Estado no dia 
3 de Novembro, das perseguições e das violencias contra 
os adversarias durante o periodo da dictadnra, em que 
mandou arrombar mallas do correio , e violar o sigillo da 
correspondencia ; que trancou a uA Republica» porque 
esta levantára-se desassombra<lamente em uma campanha 
brilhante contra o governo dictatorial e no dia 23 de No
vembro saudava o Marechal Floriano Peixoto em nome do 
legalidade e por i 11 termedio do seu presideJZte_ pedia suas 
ordens e protestava seu apoio . u 

Ontro facto gne então a imprensa discu
tia e que pareceu dar causa a um conflicto 
gra.ve foi a questão de limites coui o Estado 
de S. Catharina e o Estado do Paraná. 

Aguelle Estado sn bvencionara urna éom
panhia de . navegação á vapor no Rio Negro, 



DIAS FRATRICIDA!:i 113 

rompendo assim o statu-quo q ne havia sido 
conv~,.,cionado entre os dous govei;nos. Esse 
facto e outros levaram o Governo do Paraná a 
tornar medidas n.o sentido de fazer respeitar os 
~ens direitos. 

O povo da villa do Rio Negro, defendendo 
aq11~11es direitos, entregou se á excessos que 
tinham sua explicação no desrespeito ao utz 
possidetis do Paraná. 

O proprio governador do Estado de S. 
Catbari11a reconheceu que a questão da nave
ga-;ão affectava o s!atu-quo. 

Esse governador era o tenente Manoel 
J oaquiu; Machado q ne mais tarde, á 20 de 
Junho, passou o governo ao vice-pre'sidente 
Elyseu Guilherme da Silva por ter sido pro·· 
nunciado no artig') II2 do codigo pena1, pe1o 
juiz secciona], em virtude de uma denuncia 
dada pelo G.epntado federa] Fe1ippe Schimidt. 
A questão de limites aceutuon bem a opposi
ção q ne faziam ao governo do Estado do Pa
raná os jornaes - "Diario do Commercio" e 
" Democrata". Eia toda systematica; apaixo
nada, visando somente crear difficuldades á 
situação po1itica dominante. 

Felismente, a agitação pub1ica foi poucl) 
a pouco serenando, e desappareceram, assim, 
os receios de maiores complicações çom o Es
tado visinho em dias já bem difficE:is. 

Não· trataremos das eleições que tiveram 
lugar depois d( entrar o Paraná em sua vida 
constitucional, porque correram sem noYidade 
e com abstenção em geral d9 opposição ou só 
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com :o comparecimento de pequen0s grüpos em 
algumas .Jocalidades. . 

A' 6de Jnlho (1893) o governo do Estado 
resolveu mandar suspender a <CFederação». 

Realmente, é sempre grave todq delibera
ção àos poderes pu b1 icos quando ataca a liber
dade da imprensa e uni acto destes levanta 
clamores e grita-se logo que pata os excessos 
da mesma imprensa ha o correcti vo 1eg~1. 

<1 A Federacão »tinha tocado ao ultimo 
gráo a que pode baixar a imprensa de~vair~da 
pelo odio e pelo despeito. · 

Destes dous sentimentos fez uma ar.ma 
P.ara acutilar cobardemente os seus adversa
nos. 

A injuria, a calurnnia, o ataque á honra 
pessoal dos cidadãos · baniram, desde os pri
meiros passos daqnel1e orgain ·da opp0sição 
nas lides da imprensa, a j nstiça, o direito, a ra
são e ~ moralidade. 

· Cada dia de sua existencia . assignalava-se 
por n ais um insulto grosseiro á honorabilida-
de de cidadãos conspicnos. . 

Alem desses factos gravissimos, a c<Fede
ração>i insolitamente pregava a revolução con
tra os poderes con stituidos da TJ n ião e do Es
taélo. 

Processar a redacção era o correctivo le
gal, dirão aqnelles que affectam fetichismo 
pela imprensa. · 

Mas, perguntaremos, dos redactores res
;>onsabilisados, no nosso paiz, pelo abuso de 
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liberdade de imprensa, á quantos têm sido im 
posta a respectiva pena 1idade? 

Toda a gente sabe que estes processos são 
apenas ruidosos e s6 servem para desmorali
sar, pela ·impunidade que é constantemente o 
seu resultado, os ingenuos que confiam no cas
tigo dos desmandos e abusos do jornalismo. 

Um processo por crime de abusü da im
.prensa naquella épocha, em que os od10s ha
viam chegado ao limite maximo de sua tensão, 
ameaçando, portanto, de uma conflagração o 
Estado, seria, pelo rumor e grita que levanta
ria, prudente e conveniente? 

Não acreditamos que, ~aquelle momento, 
fosse preferível seguir as normas legaes, sem
pre cheias de delongas e de resultados negati
vos. 

O gue convinha era pôr uma barreira im
mediatamente á torrente de doestas e insultos 
que jorrava d~quella typographia, transforma
da em escriptorio <le maledic.:ncia, para evitar 
que o cidadão, crente de gue a responsabilida
de legal pelo abuso da imprensa é um.a vã men
tira; não tomasse um desforço pe~soal, medi
da que, nos dias que então atravessavamos, 
seria de fnnestos effeitos. 

Suspender a publicação era o remediu 
imposto pela lei suprema da necessidade; era 
o caso do - Salus populz'. 

N'estas condições, s6 e• governo podia lan
çar mão daqnella medida extrema, justificada 
plenamente pelas circumstaucias melindrosas 
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do moments . E o governo cllmpriu com o seu 
dever: suspendeu. ::.. publicação desse jornal. 

Um-facto, porem, notave1 foi o ccDiario do 
Çommercio>J e o <rDemocrataJ> terein por a1-
gnns dias cessa.do a sua publicação, corn a sus
pensão da <<FederaçâoJ>, por julgarem o acto 
d0 governo 1!m atten tado á liberdade da im
prensa. Era um protesto á violencia governa- . 
mental. 

Convem, porem, notar que o ((Dz"ano do 
Commnczo)) já se achava e111 c8.mpo a luctar 

. pela rea1isação qe seu programma, deixando 
fluctnar a~s quatro · ventos ·a sua bandeira de 
imparcialidade, quando o .dr. Ernygdi0 West
phalen, chefe de policia, .mandou suspender a 
publicação do jornal - ccA Republica>>, então 
redigido pelo il1ustre dr. Vicente Machado, e 
o <cDiario do CommerciolJ 11ão ergn_eu um pro
testo e, entretanto, a 1ingnagem daquel1e or
gam, comquanto energica e altiva, não descarn
bára até a immoderação ultrajante da C<Federa
ção.>J 

O facto da suspensão da ccRepub1icall teve 
lugar no dia 21 de Novembro de 189r e acha
va-se á frente do governo o honrado cidadão 
dr. Generoso I\.Iarques. 

O acto de suspender-se a puh1ic::ição desse 
jornal, ainda foi aggravado pela prohibição da 
redacção explicar em boletins as causas que 
motivavam a sua atJsencia das Edes diarias, e 
ao proprio c<Dúirio d() Commerczoll a policia 
prohibiu que tratasse dessa medida violenta e 
desnecessaria que tomára, e que s6 exprimia 
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u1n luxo ridiculo de energi8., symptoma de 
fraq uesa dos go·vernos condernnB.dt. s pela opi
nião: 

e< O ·D/a·no do C 0111me1·âo )) su"bmetteu-se 
güstosamente á essa insolente imposição, dei
xand<J sempre fluctuar aos quatro ventos o sen 
manto znconcusso de neutra!zdade, de absoluta 
zmparczahdade ! 

Mas, que tinha feito a r<Republzcmi _ri! 

A tacára em linguagem vibr::mtP, mas 
cheia de decencia, o crime de 3 de Novembro. 

Eis tudo ; eis o seu crime! 

IV 

Ao contemplar-se ta1 imparcialidade, o 
escriptor é levado a imitar Bruto quando re
fngion-se com alguns C<Jmpanheiros na gruta 
e repetia as pa1avras de Euripides : 

"Desgrnç1--.da virtude! Eu acreditei por muito tempo 
em tua exi stencia ; porem, tu não passas de t1ma sombra 
vã e escrava da fortuna ! " 

Desgosta ao narrador dos acontecimentos, 
qne ahi ficam expostos, não ter tido até agcra 
uma opportunidade de prestar qualquer ho
mena~em aos homens que convulsionaram, 
com a .sua política, o fl0rescente Estado do 
Paraná. 

'reriamos receio de ser taxados de par
ciaes e animados de paixões pequenas, _ se os 
factos que narrámos não estivessem bem vivos 
na memoria dos conternporaneos. 

Mas, quando assim não fosse, esse rec.eio 
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não nos deveria impedir de expôr os aconte
cimentos laes quaes se deram e .ac0mpanhal-os 
da critica, Embora esta sacrifique affeições. 

Antes de tudo a Historia com a sua Jus
tiça, e a Justiça com 0s seus ga1ardões e os 
seus anathemas. 

Continuemos. 

O caso da «Federação)J foi logo sabido na 
Capital Federal e o deputado pe1o Paraná Bel
lannino Mendonça, na Camara dos Deputados, 
atacou cvtn vio1encia o vice- governador, dr. 
Vicente Màchado, baseando à5 suas accnsa
ções nos artigos que pl1b1icára aquelle orgão 
da opposição. · 

o vice-governador, prevenido ror t:!le. 
gramrna, immediatamente telegraphou n'estes 
termos, aos outros represen.tantes do seu Es
tado, Mendes Gonçalves, Marciano Magalhães, 
deputados~ e senador Uba1dino dq Amaral : 

" Acabo de saber que deputado Bellarmino de Men
donça em discurso perante a Camara calumniou-me. Esse 
representante da nação, que aproveitando immunid<')des 
parlamentares, .assaca calumnia s contra inim, fica obriga
do, se honra a farda que ·.,este, a proval-as para v que 
peço-vos que o provoqueis em meu non1e. Saudo-vos. 

VICENTE MACHADO » 

O deputado Men des Gonçalves rebateu as 
accnsações de seu co11ega Béllarinino e p'er
gnntou-1 he se assumia a responsabilidade das 
cal nmnia.s da «Federação» lançadas ao vice-
governador. • 
· Ora, corno era de esperar, o deputado 
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accusador déc]arou que tinha apenas exposto 
· o que aquelle jornal affirmára contra o chefe 
do governo do Paraná; mas, nãc assumia ab
solutamente a responsabilidade nem podia pro
var as accusações que fazia . 

Os deputados Alencar Guimarães e Mar
ciano Magalhães, deoois da cathegorica recusa 
do deputado Bellannino, de assumir. a · 1es
ponsabi1iclade das invectivas e calumnias do 
orgão opposicionista, te1egrapharain no vice
governadof, como se vê: 

u Parabens. Vossa honra desaggravada. ·Bellarmino 
provocado hoje solemnemente por Gonçalves a r ssnmir a 
responsabilidade e provar todas as calnmnias h0nteni pro
feridas contra vós, limitou-se a declarar perante Camara 
que havia reedictado o que Fednação affirmava contra 
vossa pessoa, fugindo.vergonhosamente ao repto que lhe 
foi lançado. Glicerio em apartes acompanhou Gonçalves. 
Novamente parabens. 

ALENCAR GUIMARÃES.» 

"Rio 1 r Julho. - Dr. Vicente Machado - Governa
dor. - "Bellarmino negou responsabilidade accusaçríes 
feitas vossa pessoa" - Parabens. 

" Deputado, MARCIANO •• 

O honrado deputado Bellarmino de Men
donça deixou-se arrastar por sentimentos me
nos lou vavei.<;, como são todos os que têm suas 
raizes nas paixões partidarias, quanJo patro
cmou as calum:bias atiradas ao vice-governa
dor. 

A calma e a reflexão,. voltando-lhe ao es
pirito, fizeram-no recuar da responsabilidade 
das accusações. 
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O Estado de S. Catharina soffria a acção 
reflexa.do sen visínho, o Rio Grande. 

A imprensa de Curityba se occupava dos 
acontecimentos que alli se desenrolavam. 

O cidadão Hercilio Luz havia sido acc1a
mado presi lente do Estado pela maioria dos 

· municipios; tratou logo de dissolver o con
gresso ; restaurou o antigo tribunal,. depois de 
organis'ar uma junta governativa em Blume
nall. 

Uma commiss5.o partin ' dessa localidade 
para intimar ao vice-presidente Eliseu Gui
lherme da Silva a abandonar o governo, inti
mação qt!e nã0 foi tomada em consideração, 

O governo da União ordenou absoluta 
n eutralidade na 1 ucta ás forcas do exercito e 
armada ; a força policial do· ' Estado; teve, po· 
rem, seus encontros com populares, resu1tando 
mortes e ferimentos. 

Estes factos pass.arnm-se em Julho (iS93). 
No .dia I. c de Agosto, os revolucionari0s 

bateram-se na capital, apoderando-se logo do 
palacio do governo e depois de tod a cidade.
Hott ve victimas, entre ellas os drs. Paula Frei
tas e Cordeiro Junior. 

A sitnação complícára-se, porque o gover
no federal declarou que não reconhecia o gover
no revol ucionario. 

N'estas condições, o dr. Hercilio Luz, 
vendo que não tinha o a paio do chefe da Nação, 
e intimado pelo coronel Serra Martins a aban
donar o governo, fêl-o immediatamente reassu
mindo o governador deposto as rede~s da admi-
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nistração .e assim á 5 de Agosto a ordem e a 
tranquillidade estavam restabelecidas . 

. - U-s homens conspnrcam tudo. 
As iC:és.s mai ·; generosas e humanas são 

· muitas vezes aviltadas justamente no momento 
em que Clllnpre pôl--as em pratica 2om , todo 
devota meu to, 

A associação da e< Cruz VermelhaiJ, fundada 
para minorar os males da guerra, recebendo 
eiu seu seio para tratar os feridos sem 
distincção de partidos, seitas e nácionalidades, 
serviu para alguns homens perversos acobertar, 
sob o seu nome philantropico, instrumentos 
mortiferos para a lucta no Rio Grande. 

A imprensa noticiava, e em Cnrityba a 
ctRepubhca,>i que se descobrira na Capital 
Federal terem sido varios volumes de arma
mento e munição remettidos para o theatro da 
guerra com a marca da (cC1uz Venne!ha>J ! 

Dizia-a Repub!ú:11 de 29 de Agosto ( 1893). 
"No inqm;rito aberto no Rio, descobriu-se que a 

«philantropica" associação «Cruz Vermelha» tem remettido 
para o Sul, ·em vez de medicamentos, alguns volumes de 
armamentos. 

E a proposito desta «humanitariau associação, escreve 
um chronista da «Federação,>> de Porto Alegre : 

Foram encontrados varios caixõts de «esmola» para 
os «federalistas», contendo: - p8.sti1has do dr. Remington ; 
capsulas de longa vida do fabricante Chassepot; cucas 2s
sucaradas do chímiço Krupp; pós explosivos de Schwartz, 
dosados com nitrogly~erina; seringas de repetição do phar· 
maceutico Mauser, etc., etc. 

Estes caritativos preparos, destinados para o trata
mento dos feridos ufederalistasu, levavam amar.cada uCruz 
Vermelha!" · 

Haverá nos · codigos penaes dos povcJS 
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ci vilisados castigo bastante severo para a pu
nição desse monstruoso, desnaturado contra
bando? 

Em urna campanha contra inimigos ex
trangeiros não se praticaria tão extraordinario . ' cnme. 

E' que os odios das guerras civis são 
mais ferozes do que os das luctas externas. 

Que desgraça ! 
N'esse tempo falava-se muito no mundo. 

politico de um facto que :se dera na Capital Fe
deral e lembrava a suspensão da <e Federação)). 

O dr. Bernardino Silva, chefe de policia 
daquella Capital, mandou suspender o ccFe:de· 
ralistan orgam opposicionista. A indecencia e 
vio1encia da linguagem nivelava-o com o redi
gido pelo dr. Menezes Daria. 

Voltemos á nossa fronteira de Palmas: 
ahi receberemos noticias de outros acontecimen
tos. 

V 

Ahi n'essa fronteira soubem'os que as for
ças revolucÍ(1narias que haviam passado a linha 
divisoría do Ri.:> Grande com o Estado Orien
tal, irromperam de nov~ inipetuosas nas vastis
simas campinas rio ·grandenses, em principias 
de Agosto, sob o commando do chefe Salgado, 
cidadão a q ne já ti vemos occasião de nos re
ferir. 

Era uma seguuda invasão. 
Salgado fez jnncção com as forças de Gn

mercindo, -á ro daquelle ' mez, e, poucos dias 
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depois, feriu-se (•combate do Seno de Ouro, 
em que o chefe legalista coronel Portugal, 
completamente desbaratado, retirou-se em 
desordem para São Gabriel. . 

Os revolucionario::; não desfructaram por 
muito tempo as vantagens dessa victoria, por
que já no dia 25 de Setembro ( r893) a colum
na de Salgado, que havia passado o lbicuhy 
no passo do «Mariano Pinto>i, :ficou com a recta
guarda cortada e, apesar de bater-se valente
mente durante dous dias, coube o trinmpho á 
valorosa Divisão do Norte. 

Taes foram as noticias que no3 chegavam, 
e foram confirmadas. 

Factos ainda mais importantes iam dar-se. 
Logo depois do aprisionamento do vapor 

"Jupiter,, e da prisão do illustre almirante 
Wandenkolk, urna parte da esquadra nacional 
tentára revoltar-se; mas, o plano abortára, de
vido á.:> providencias tomadas pelo vice-presi
dente da Republica. 

Em princi pios de Agosto foi elle preveni
do do plano de uma·nova CCJnspiração, capitanea
da pelo di~tincto contra-almirante Custodio J o
s é de Mello, que ha pouco havia se e .. rnnerado 
do cargo de ministro da marinha e tomára par
te, em tal caracter, nas medidas de rigor para 
reprimir a revolução federalista no Rio Grnnde, 
e em outros actos_ de energia governamental, e 
fôra mesmo quem aconselhára ao Marechal 
Floriano a reformar os generaes e o:fficiaes su
periores do exercito e armada, por causa do ma
nifesto de ro de Abril. 
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Tudo, pois, concorria para eriçar de diffi~ 
culdades o cami11h0 yue nos deveria conduzir á 
paz, frustrando, desde o lauce aventuroso do 
illustre almir::i.nte Wandenkolk, os desejos sin
ceramente patrioticos do Chefe da Nação de 
pôr termo á desgraçada 1 neta fratricida. 

Prender o contra-almirante Mello e seus 
companheiros para desse modo abortar a cons
piração, não o quiz fazer o Marechal Floriano, 
porque esse procedimento, na crise qne atraves
sava o paiz, ergueria protestos e os seus inimi
gos tratariam de incutir no a.nimo publico, que 
os documentos comprobatorios -que appareces
sem, eram forjados pelo governo ou pela sua po
licia. 

Dirão, mas o Marechal tinha o dever de 
fechar os olhos á todas as considen: ções e pro
ceder na f )rma da lei contra os conspiradores. 
Realmente assim devia ser; os factos, porem, 
anteriores e de gravidade que se deram, foram 
explorados e sobre o governo pairou a susyeição 
de que eram phantasticos e postos em circula
ção para se exercerem vinganças e persegui
ções. Na poütica, como na guerra., nada ha de 
absoluto. Tudo se filia, tudo se prende ás 
circumstancias. 

O governo, pois, queria justificar-se ple
namente aos olhos da Nação, de que as medida:; 
de rigor que adaptasse não serião por motivos 
ou pretextos inconfessa veis e, portanto, crimi
nosos, originados destes temores que muitas 
vezes cercam os despotas e tyrannos ; mas, 
pelos perigos reaes, visiveis que assaltavam a 
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sociedade brasileira, ameaçando as instituições 
re p u b 1 icanas. 

· Esse movimen.to tantas vezes annnnciado 
ao Chefe da Nação, e não realisado, tal vez o 
tornasse, emfim, desejado. 

Já um grande capitão da antiguidade 
dissera que era preferivel snccumbir de uma 
vez . ás conspirações que o ameaçavam, do que 
temel-as sempre. 

A revolta da esquadra afinal arrebentou 
na noite de 6 para 7 de Setembro (1893). 

Essa grave noticiá nos foi transruittida de 
Cnrityba a 12 de Setembro pelo Coronel Fer
nandes Barbosa, no seguinte telegramma: 

« Coronel Bormatl n. Co111111andante Fronteira - Boa
Vista. - Esquadra com almirante Custodio de Mello, en
couraçado Aq1âdaban, Republica e maior parte navios, re
voltaram-se Rio. Conservam-se attitude hostil. Governo 
por ora indiciso. O que occorrer vos communicarei imme
diatauiente . . Saúdo-vos . 

CORONEL FERNANDES BARBOSA". 

O governo não mostrára indicisão e, por
tanto, esse telegrarnma patenteava as sympa
tbias do co:·one1, então commandante da gm1r
nição, pela ·causa da revo111ção. Pr0curámos 
guardar o maior sigi11o á respeito do facto; mas, 
infe1isrnente e isso já o dissemos, a po1itica 
lavrava. desastradamente no te1egrapho e, 
assim, a nova funesta espalhou-se rapida, en
chendo de sustos e consternação os poucos 
legalistas da fronteira e de enthusiasmo e 
esperanças a alma dos contrarios. 

Desde então os federalistas, que gnarda
vam certa reserva nas accusações aos governos 
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da União e do Estado> as articulavam publica
mente. 

O Marechal Floriano era um traidor, di- · 
ziam elles, porqne derramava o sangue daquel
les que o haviam elevado ao governo; despen
dia en ormes sommas do thesouro publico para 
;;nstentar o dr. Julio de Castilhos qne o insul
tara no orgam de seu partido, chamando-o -
«tres vezes traidor.>i 

A revolução, porem, esquecera qtfr o seu 
acto politico de resistencia ao g-olpe de Estado 
de 3 de N ovem brc\ tinha desa pparecido no ca
hos, na desordem das idéas, as mais an tagoni
cas, na effervescencia das paixões da situação 
que tombára á 17 de Junho e que a anarchia, 
que já se havia manifestado, tomaria propor
cões medonhas, :,,e o (ioverno da União conti
i'.i uasse a ser nl'éro espectador dos aconteci men
tas e a conservar-se, assim, nã mais deplorave1 
inercia bysantina. 

O primeiro ma·gistrado da Nação não po
dia, pois, como nm chefe mnsulmanu> como 
um miralmumiuim, aguardar inerte, preso á 
doutrina da fatalidade, a consnmmação da 
anarcbia; portanto, tinha qne unir-se á um 
partido homogeneo, de idéas sinceramente re
publicanas, e esse proceder Jhe era imposto 
pelos mais caros e sagrados intere.sEes da socie
dade. 

N'isso, porem, as paixões, a vehemencia 
dos odios, não deixavam cogitar. 

E' muito raro uma facção política fazer 
justiça á adversaria em qualquer emergencia; 
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calcule-se, pois, a dif:ficu1dade de conseguil-a 
em dias agitados como aque11es. · 

Desenrolavam o sudario dos crimes uer· 
petrados pela legalidade; esqueciam, pur'em, 
que no direito de revolução não está compre
hendido o do assassinato cobarde e do latroci
nio ignobil, e que a execução de taes desman
dos é. a folite de sangue de medonhas vin dietas . 

São passados a1gnns annos, e a opposição 
não cessa de atirar aos homens da legalidade 
epith :tos os mais deprimentes, lembrando 
aquelles dias nefastos, como se· a mesma oppo
sição, com os seus crimes, não fos;:;e a cau
sa de contarmos em nossa historia aqne11a 
epocha funesta. 

Essa condu<:ta é, porem, um dirivativo, 
um revnlsivo do remorso, para as consciencias 
mortificadas. E' muito commnm ceusurar nos 
outros as proprias faltas. 

Enganam-se aque11es que acreditam que 
os crimes, :fi1hoc:. dos odios partidarios, tornam 
os homens impenitentes e insensiveis; enga
nam-se muito . Lá vem a hora das recrimina
ções intimas, cedo ou tarde. 

Os boatos mais · assustadores corriam, 
trazidos da capital até aq11ellas longinquas 
fronteiras, todos de fonte federalista. 

A esquadra dia e noite bombardeava a 
Capital Federal ; o marecha1 Floriano estava 
apenas cercado de alguns soldados, guarda 
pretoriana do dictador; qualquer dia. tinha 
de capitular e entregar-se á generosidade de 
seus iuimigos; eillfim, o federalismo dentro de 
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ponco tempo desfraldaria os seus esta-ndartes 
eru todo o territorio da p::i.tria. 

Todas estas noticias, unidas ás que chega
vam do Rio Grac:de, agita_vam cada vez mais 
a fronteira de Palmas. 

Mas, diziamos n6s, se as 11oticias que cir
culam são verdadeiras, como garantem, nenhu
ma necessidade existe de perturbar-se a ordem 
publica, tanto mais que não ha de ser . certa
mente a attitnde hostil dos .palmenses que irá 
decidir da victoria. 

Tratavamos, pois; de convencer o povo 
que devia abster se de qualquer manifestação 
inconveniente contra os governos àa União e 
do Estado. Tiuhamos repugnancia de empre
gar as armas contra esse povo , em cujo seio 
passámos longos anuas na ms.ior · ~ordialidade . 

Um te1egramma de :s de Setembi-01 do go 
vernador do Paraná, foi por n6s publicado para 
arrefecer os a n imos. 

Era nestes termos : 
"Coronel Borruann - Bôa-Vista. - Congresso Na

c ional hoje approvou duas moções assegurando .firme apoio 
Preside.nte Republica, deante das actuaes emergencias. 
Pro:fliga esquadra revoluci onaria . Desde hontem á tarde 
cessou bombardeamento. Viva a Republica! Abraço-vos. 

VICEN'tÉ !YL"..CHADO, Governador.,, 

Pouco effeito, pqrem, produziu a pnblica
çào deste te1egramma, porque as i+oticias favo
raveis ao governo continuavam a ser taxadas 
de suspeitas. · 

A verdade s6 estava nos boatos favoraveis 
á revolução ; ahi sim. 
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As autoridades do Ri0 Grande, ex cepção 
feita das de Nonohay, acreditavam que dispn
uhamos de forças numerosas e que, por isso, 
podiamos auxilial-as, e, assim pensando, o 
intendente da villa da Palmeira solicitára um 
destacamento para a mesma vil1a ; solicitação 
que não foí satisfeita, porque não podiamas 
destacar para longe um só soldado peio nume
ro limitado de combatentes que então tinha
mas sob nosso commando. 

Já esta.vamos em mais de meiado de Se
tembro e, entretanto, o Marechal Floriano 
estava firme, prégado em seu posto e, assim, o 
dia da capitnlação que, segundo os federalistas 
estivera proximo, se distanciara e essa circnms
tancia á alguns desanimava, fazendo fanar 
viçosas esperanças, para logo depois col1ori
rem-se, cheias de vida, e reapparecerew, como 
essas flores méteoricas que morrem e revivem, 
segundo os phenomenos que se operam na 
atmos ;)hera que as circunda. 

Para alguns federalistas, o facto de terem 
forçado a barr:l do Rio de Janeiro os vapores 
Republica e Palias e se fazerem ao mar, rumo 
su1, como fomos informados por telegramma, 
era sigi1al de que alguma cousa se tornára ne
cessaria fozer fóra das aguas da Capital Fede
ral, para obrigar o Marechal Floriano a aban
donar o governo, e, portanto, não era tão facil 
como se julgára á principio a retirada do chefe 
da Nação. 

O porto de Paranaguá se ,fortificava para 
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resistir ao ataque provavel dc.s nav10s revolto-
SOS. 

Por e5se tempo, um grande melhoramen
to realisou-se na Colonia Militar do Xapec6, 
pois, inaugurára-se no Xanxerê um::i estação 
telegraphica, de modo qne estavamas em com
municação com toda a Repnblica ?ela mais ra
pida de t&:.das as vias - a electrica. 

Comprimentá111os no àia da inauguração 
24 de Setembro, as principaes autoridades do 
Estado. 

O vice-governador em exerc1c1~ . respon
deu-nos deste modo: 

"Comprimento-vos cordialmente e felicito-vos com 
enthusiasmo pelo melhoramento que liga ao resto do paiz 
esse longinquo posto militar de nossa fronteira. Desgraça
damente, porem , os primeiros echos que ahi chegam, são 
os gemido~ angustiosos da Patria diante do nefando atten
t ado da armada nacional ; mas, trazem como consofo as 
noticias do denodo do exercito, a abnegação e civismo de 
tod<is as classes unidas, fasendo a muralha de defesa da 
Constituição da Republica e do governo legal do beneme
rito patriota Marechal Floriano Peixoto. 

Abraço-vos. Viv& a Republical - VICF.NTE MACHADO, 
Governador". · 

Insistiam as autoridades do Rio Grande em 
-regmsltar do Commandante da Fronteira de 
Palmas forças para a ddesa de diversas locali-
dades. · 

A' 30 de Seterr bro offi.ciava de n::ivo o hon
rado intendeu te da Palmeira, o · cidadão Fer
nando Westphalen, pedindo-nos força porque 
o director da Colonia Mi1itar do Alto-TJ ruguay 
lhe commnnicára que o chefe federalista Pres
tes Guimarães; coin seis companheiros, se in-
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ternára pela picada de São Pedro,· vindo da 
Republica Argentina, e acampára ·no rio da 
Varzea com intenção de invadir os municipios 
da Palmeira e Passo-Fundo. 

O Com1rnmdante Francisco de Almeida 
Campos, de Nonoháy, pedia tambem um for
te contingente para repellir aquelle chefe. 

Mas~ CLmo satisfaser esses pedidos, se a 
força que mantinha a ordem em Palmas era 
insignificante? · 

· Então, com a revolta da esquadra, es ta
vam perdidas as esperanças de virem os dous 
batalhões de infanta ria e o regimento de ca
vallaria que o Chefe da Nação promettera ao 
Commandante da Fronteira. 

A situação se aggravára, porque a capital 
do visinho Estado de S. Catharina cabira nas 
mãos da revolta, capitulando o bravo Coronel 
Seri a Martins, Commandante interino do 5. 0 

Districto, e a parte daquelle Estado fronteiriça 
á Palmas estava agitadissima e ameaçava 
perturbar a ordem da região visinha, já bas
tante aba lada. 

O Commandante, pois, da Fronteira, não 
podia, então, destacar um só soldado. Tinha 
em armas 124 homens. 

Agora estavam . animadíssimos os fede
ralistas de Pahnas. A cidade do Deste1ro toma
da! 

Havia um plano combinado, com certesa, 
entre a esquadra e os revolucionarias do sul. 
Alguns federalistas que nãr- sabiam até que 
ponte p.óde ir a política, até que pouto vão as 
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suàs pn1priedades e1a:=;ticas, neru antros extraor. 
dinarivs attributos que lhe são reculiares, ho
mens atrazados, perguntavam . ingeuu::::.mente 
como se explicava o facto de ter a esquadra re
voltada á sua frente 0 illustre contra almi
rante Custodiv de Me11o, que não havia muito 
tempo, como minístrn do M:irecha1 Flori <no, 
atirára ás p1agas rio-grandenses bom nnmero 
de batalhões para esm8.gar o frderalismo ? ! 

Emfim, isso agora era cousa de somenos 
importancia, porque o bravo marinheiro, coni 
os seus camaradas, havia feito urna alliança 
offensiva e defensiva com os rio-grandenses 
revo1 uciouarios. 

O Com mandante da Fronteira tinha' mau-
dado o seu secretario, tenente Jorge Ca valcan ti, 
á Curityba vêr numeraria para as despezas da 
Coloi1ia Xapec6, e esse official constantemente 
o informqva dos acontecimentos, so1licifude 
que tornára tamhem á si o illustre vice-gover
nador Dr. Vicente Machado. 

Não e~qneçámos que es~e distincto cidadão 
communicára tambem ao Comman,lante da 
Fronte1ra a revolta da esquadr:i, pouco depois 
do facto, e esse offi.cial respondera proftigando 
esse ac:to criminoso . 

A resnosta foi n'estes termos : 
"Boa Vista, 19 ás 7 da m anhã. - 0 crime da esquadra 

hade ser punido pela patria. Eu e a migos promptos para 
manter ordem publie:a . Sigo Xanxerê. Saudo-vos cordial
mente. 

.Bormann, Commandante Fronteira.» 
O Secretario Jorge Cavalca,nti qee lêra 

uo jorna1 ''A R epublica,, a resposta daqne1le 
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Commandaute, lhe telegraphou disendo que el-
1a tinha sido nrnito commentada; 

Os legalistas acharam-na exce11ente, cor
recta; a opposição, como era natnra1, censn ra
ra -na, p::irque a revolta estava em campo para 
defesa da Ccnstituicão violada. 

Caso grave, nã~ ' ha envida; mas, em qne 
comicio nacicna1 fôra a esquadra encarregada 
de ta i defesa? Quem a a n torisárn a pretender 
snbmergir o Parlamento Nacional, á golpes de 
seus"'formidaveis esporões, de seDs terríveis 
arietes, quando, · entrdanto, e~se Parlamen
to era o unico poder competente para, 11aque1la 
situação, toúrnr contas ao Executivo, se tal vio
lação realmente se dera? 

Essa intervenção constante, impatriotica e 
criminosa de uma parte dos representantes da 
força p11 blic:i nos negocios, não era desservfr a 
Republica, com prej uizo de seu credito no ex
te1 ior e do conceito de nosso preparo para re
genno-nos por instituições liberaes, como as 
republicanas? . . . . . . . . 

A Republica Brazi1eira não devia ser trans- . 
f -:; rmada em uma dictadura, á feição da dos Ma
rios e dos Sy11as, emquanto restasse urna pe
quena scentelha de patriotismo ; e, portanto, 
nenhum bom cidadão podia louvar estas revol
tas e' pactuar com ellas, porque traziam comsigo 
os germens d.e sangrentos despotismos. Estes 
factos deplora veis é que antorisavam os inimi
gos da força publica a crear o ·phantasma do 
rn ilitarismo. 

Entravamos no mez de Outubro. 
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Com a capitulação do cor011el Serra Mar-/ 
· tins, á 29 de Setembro, :ficára o s~ e districto· 
militar sem commando e redusido ao Estado 
do Paraná, por ter cabido St. Cathar:ina em po
der Çla revolta, pois, como sabe o leitor, esse 
dist1icto c0mpunha-se destes dons Estados. 

Log0 no começo daqueHe mez, á 5, o Co
ronel Antonio Fernandes Barbosa foi exonc:ra
do do co111mando da guarnição de Curityba e 
chamado á Capital FederaL 

Substituiu-o o bravo Coronel de infanta.,, 
rí,a Eugenia Augusto de Mello. 

Já dissemos que o Coronel Fernandes 
Barbosa tinha as maiores sympathias pela re
volução. 

Alguns dias depois da revolta da esqua
dra e11e reuniu em seu Quartel General a offi
ciali<lade da gnarniç~o, e propôz-lhe adherir ao 
movím :uto revol ucionari0. 

Foi uma sccna em que pereceu a diciplina. 
A. offidalidade repelliu essa proposta com 

energia, e se ant~s já 2. autoridade do Com
mandante da Guarnição era poucc• respeitada, 
desde então esse militar tornou-se incom pativel 
para aquelle cargo. 

Antes, porem, da reunião da officialidade 
no Quartel General, o vice-governador do Esta, 
do prúclnou o Coronel Fernandes Barbosa para 
tratar dos graves acontecimentos que se davam 
na Capital Federal, pois, já tinha arrebentado 
a revolta da esquadra, e, com sorpresa daque1la 
autoridade, foi-lhe dito pelo mes,uo Coronel 
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que se devia adherir .á revclnção, porque ena 
combatia por uma causa justa 1 

Ponderou-lhe o vice-gover.nad-or que não 
esperava .cuvir semelhante opinião em U!ll 

official em ~uja lealdade se confiára e accrescen
tou que, por sua parte, como governo, hostili
saria o rnuvimento revolucionaria. 

O Coronel Barbosa lembrou-lhe que dispu
nha de algumas desenas de soldados para apoiar 
a revolta, e á isso respondeu-lhe o dr. Vicente 
Machado que oppunha-se á e11a com as 400 

baionetas do Regimento de-Seg.urança. 
Essé!. entrevista das duas autoridades nio

tivoll, por parte da autoridade militar, · a reu
nião dcs offi.ciaes rlo exercito 110 Quartel Ge
neral, a qne nos referimos, no · intuito de 
sondar os animas dos camaradas, rellnião em 
que se consummára o completo desprestigio da 
primeira autoridade militar do Estado. 

Triste conseqnencia do olvido dos deveres; 
perigosa situação em que se collocam os 
chefes militares, cujos sentimentos de parti
darismo vão ao extremo de se desrespeitarem 
á si ·proprios, descendo até o conluio com os 
Jens sn bordinados que, algumas vezes, em 
taes conjunctnras, dão-lhes lições de lealdade e 
dt respeito ás leis de seu paiz ! 

Depois do fracasso da adhesão á revolta, 
o Corciqel Fernandes Barbosa comprehendeu 
que :ficára em má::; condições em relação ao 
Vice-Gr•vernador, porque este não podia mais 
confiar ern sua lea1dade, nem portanto em seu 
auxilio. 
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Lembrou-se, então, de enviar á palacio 

um offi.cial encarregado de pedfr áquella 
autoridade que · não guardasse prevenções 
contra sua pessôa, como se fosse possível, 
dq~ois daquel1e facto, restabelecer· se a confiança 
reciproca. 

O Vice-Governador, corno era o sen dever, 
de tndo fer, sciente ao Chefe da Nação. 

IV 

Com0 já dissemos, ás de Outubro o Coronel 
Eugenia de Me1lo 2:snmin o Commando da 
Guarnicão do Estado do Paraná. 

Ari'tes, porem, de tratarmos dos aconteci
mentos desse mez, não devemc1s esquecer que 
a revolü1 da esquadra deu lngar á moções de 
apoio e confiança ao Governo da União, não só 
elo Congresso Nacio1rn1, como dos Congressos 
·ou Assemb1éas Estadoaes. 

Citaremos a moção do Congresso do Para
ná, que foi nestes termos, e passou por unani
midade de votos, á r4 de Setembro : 

"º Congresso Legislativo do Estado do Paraná, dian
te dos ultimas acontecimentos que se têm desdobrado na 
Capital Federal, pela revolução armada coutra o Governo 
Constitucional da Nação, prot~sta sua inteira solidarieda
de ao Chefe do Poder Execntivo Nacional. atalaia vigilan· 
te da integridade da Republica, em cuja acção confia para 
ainda uma vez abater, pelo seu acrisolado amor á Patria, 
essa deploravel tentativa de anarchia." 

Outra moção, na mesma data, pas!:on 
tambem por unanimidade e demonstrava a 
absoluta confiança do Congresso Legislativo 
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do Estado no patriotismo do Vice-Governador 
em e·xerc1c10 . 

Ella foi assim concebida : 
" O Congresso L egislativo do Paraná, considerando 

a gravidade dos acontecimentos que actuetimente se desen
volvem na Capital Federal e que constituem extraordina
rio a ttentado á paz publica e á consolidação das intituições 
vigentes, resolve conceder ao Governad<lr do Estado am
pla auctorisação para usar de todos os meios que julg;u 
necessarios, afim de cooperar na d.~ fesa dos poderes consti
tuídos e conservação da ordem n'este Estado." 

N'esse me::.mo dia 14, o Chefe da Nação 
expediu, em telegramma, um manifesto ao 
Paiz, á respeito da reyolta. 

A' esse manifesto deu-se a 
dade. 

Era n'este~ termos: 

maior pub1ici-

Rio-I4-URGE:-l'l'I8SIMO . 

"Aos Governadores e Presidentes dos Estados, Com
mandantes de Districto e de Guarnições. 

" Desde o dia 6 do corrente mez a população desta 
Capital e a do Paiz assiste ao doloroso espectaculo da su ble
vação de uma parte da esquadra nacional , sem que possa 
perceber nas resoluções revolucionarias dos rebeldes n me
nor suggestão de bem publico, nem a m ais simplfs inspi-
ração patriotic<i.. . 

A serie de factos que dahi para cá se tem dado, creou 
essa situação mond em que está o Paiz, em face da qual 
não devo ser indifferente, corno primeiro Magistrado da 
Nação, para vir fallar perante o povo brazileiro, de c1uem 
nesta mesma emergencia tenho recebido as mais sinceras 
provas de dedicação e confiança, com as quaes ainda mais 
forte ·me julgo para manter iualternvel a ordem publica 
desta Capital. Para isso tenho em derredor da auctoridade 
legal e constitucional que represento, alem do prestigio 
moral da Nação, a lealdade da força publica, em cujos mem
bros domina exclusiva;;nente neste momento o mais since
ro sentimento do dever cívico. 
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Manterei illeso o principio de auctoridade e o respei
to á lei; não consentire i em actos de depredações e anar
chia que possam prej ud .icar os interesses das classe!' so
ciaes , a quem peço conservem-se calmas e confiantes na 
resolução·em que estou ele defender, nàosó esses interesses 
como a horfra e o brio da Nação. " 

Capital Federal, r3 d e Setembro de 1893. 

Florianu Peix oto» . 

A. cidade de Parn naguá, . como nos parece 
já ter dito, fortificava-se. ' 

A' 18 de Setembro, um contingente de 80 
praças do Batalhão Patriotico, sob o cornmaudo 
do ·distincto cidadão dr . Francisco Torres, 
graduado em capitão; . 40 do RE:gimento de 
Segurança e outras tantas praças da força de · 
linha, aquartelada em Curityba, ~eguiram 
para aquella cidade no intuito de reforçar o 
destacamento que alli se achava, sob . o com
mando do major Manoel Vicente Ferreira de 
Mello. 

O cidadão dr, Francisco Torres era Co
ronel Comroandante Superior da Guarda Na~ 
cional de _Curityba; mas, nas fileiras do Ba
talhão Patriotico, com posto do pessoal · mais 
distincto da capital paranaense, tinha aquell e 
cidadão tt graduação de capitão. 

O Vice-Governador deu á esse batalhão 
uma organisação militar, por decreto de 29 de 
Setembro (189,3), tendo em _attenção a gravida
de dos acontecimentos que ameaçava -não só a 
ordem publica no Paraná como as instituições 
do Paiz. 

O Batalhão com o titulo-Vi~nte e Tus de 
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Novemb10-ficou sujeito, portanto, aos regu1a· 
mentos militares. 

Foi logó tambem creada uma Brigada pro
visoria, composta daquelle Batalhão, do Bata
lhão de Infantaria e do Esquadrão de Cavallaria 
do Regimento de Segurança, e o commando 
dessa força foi confiado ao bravo e intelligente 
Coronel,Candido Dnlcidio Pereira, official de 
linha, então Tenente. 

O Commandan te da Guarnição transferiu 
· o seu Q112rtel General para Paranaguá. 

Todos se preparavam para a defesa; aguar
da nacional alistava-se em batalhões. Infeliz
mente, grande parte dessa milícia, · tinha pela 
revolução as maiores sympathias. 

A revolta da esquadra; o forçamento da 
barra do Rio de Janeiro por alguns dos navios 
revoltados, e o rumo sul que tinham tomado, e 
a presença de um delles nas aguas de Santos ; 
a tomada do Desterro, e a provavel visita que 
fariam aos outros portos ; levaram o Governo 
da União a decretar tambem o estado de sitio 
para o Paraná, a datar de 13 de Outubro á 28 
do mesmo mez. 

O decreto foi acompanhado da seguinte 
proclamação do Vice-Governador do Estado: 

P ARAN A EN SES ! 

"A situação, c.heia de tristesas para a Patria , creada 
pela parte revoltada da Armada Nacional, ao serviço da 
audacia ambiciosa de um caudilho perverso, levou o bene
ruerito Marechal Vice Presiàente da Republica a decreb.r, 
nrt form a da Constituição da União, o sitio para os Estados 
do Sul, entre os quaes está o nosso amado Paraná. 

Encontrareisjunto os Decretos que determinam as 
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medidas exepcionaes que julgou o Governo necessarias, di
ante ·dos facto:::; que se desdobram neste momento angustio
so para a vida nacional. 

.Podeis estar trilnquillos, Paranaenses ! O governo do 
vosso patrício, ainda m esmo suspensas como estão as ga
rantias constitucio1rnes, será como t em sido até agora, o 
governo da tolera ncia e da j nstiça ; energico, porem, no 
cumprimento severo do dever p::ttriotico. na defesa da or
dem constitucional e para garantir as aspirações de paz e 
de tranquilidade das classes laboriosas e conservadoras da 
nossa sociedade. 

ParanaensE:s ! AuxiJ.iae ,o vosso patricio, - depositario 
de vossa alta confiança no posto em que foi collocado pela 
liberdade de vof.sos suffragios, - a defender a Constituição 
da Republica, a integridade deste solo queririo. e nem se
qner vos apercebereis de:;te lapso de tempo cm qne tendes 
suspensas as garantias constitucionaes ! 

Viva a Republica ! 
Viva a Co1rntituição ! 
Viva b Marechal Vice-Presidente da Republi_ca ! 
Palacio do Governo do Estado do Paraná, I 6 de Outu-

bro de 1893 , 5º da Republica. 

VICENTE MACHADO 

Vice- Governador do Estado». 

Na Fronteira de Palmas o ei:ithusiasmo 
pela revolução permanecia no c<statu-quo». 

Logo no começo do mez de Outubro, o 
Coronel Eugenio de Mello e o Vice-Governa
dor telegrapharam pedindo ao Commandaute 
daguella Fronteira nm contingente de forças 
para defesa do Rio Neg-ro . . 

Estava·rn persuadidos certamente de que 
dispunha aquelle o:fficial de numerosas forças -_ 

Esse pedido foi assim respondido : 
«Urgentíssimo. Xanxerê 9 Outubro, Co~mandante 

Guarnição. Paranaguá. 
- cc Este municipio ameaçado lado Goyo-En, Rio 

G-rande, e lado Rio do Peixe, St. Cathat'ina. A força de que 
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disponho é de r24 praças de 'linha, sendo 35 do Xupim na 
vill:<t da Bôa Vista; 20 <la Estrada Estrategica, na villa 
<le Palmas; 61 no Xanxerê, 16 em Nonohay , no Rio 
Grande, fóra 100 colonos. E' força sufficiente manter 
o rdem aqui. Desfalcar essa pequena torça uão me parece 
prudente e a consequencia seria o começo da 1ucta por 
cá ,, que tenho evitado com a minha attitude. Accresce que 
d 'aqui ao Rio Negro a dista ncia é e norme e mais facil será 
acudir éle Curityba e Lapa esse ponto. Brevemente ficarei 
sem recUt·so ; peço-vos i.ndagar pelo credito de vinte con
t0s que pedi e foi concedido pelo M. Ç-uerra. Autoridades 
Rio Grande pE.dem-me forças e officiaes ; respondi não po
der dar mais do que a já existente alli em Nonohay,pelas 
razões que já vos apresentei. Saúdo-vos cordialniente .
CORONEL BORMANN, Commandante.11 

Ao Vice-Governador, tambem na mesma 
data, aquelle Commandante, respondeu com 
este telegramma: 

«Sciente; mas, retirar forças d 'aqui acho serão fu
nestas as consequencias, pois, aletu confl.icto que póde 
e ntão começar em Palmas, esta1nos ameçados de invasão 
pelo Goyo-En e Rio do Peixe. Ponderai tudo isso e respon
dei-me." 

Nenhuma elas dignas autoridades insistiu 
mais sobre o assumpto . Com effeito, retirar: 
qualqur>r contingente de uma força por si já 
tãu diminuta, mas com a qual, entretanto, po
dia-se manter a ordem nas povoações proximas 
ao Xau x:erê, sédt da co1onia mi1itar; seria to
car rebate, activar a conflagração do mnnici· 
pio, porque os meios suasorios e os conselhos 
podiam deixar de produzir beneficos effeitos, 
em espiritos trabalhados pela revolta e ani
mados ·com os progressos da revolução. 

O Com mandante da Fronteira desde Se
tembro achava-se doente, muito debilitado por 
uma febre palustre, adquirida no ·trabalho de 
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movimento de terras para as fortificações da 
colonia. N'esse estado recebeu t::11e em prin
c1p10s mez seguinte, ( Outubro 1 8 9,~ ) um 
officio do Alferes Oscar Capistrano que, na 
ausencia do Capitão Chacbá fereira, com
rnandava. um destacamento na cidade do Passo
Fnndo, avisando-o da marcha de Gume'rcindo 
e Salgado para a fronteira de Palmas. O Com
rnand an te Al meida Campos tambem commu
nicou de Nonoh ay gue aque1les chefes revolu· 
cionarios, á frente de 4000 homens, haviam to
mado a cidade da Cruz-Alta á 7 de Outubro 
e marchavam para o Pas,so Fundo e, provavel
mente depois para . Nanohay, no intuito de 
invadir o P::i.raná pela fronteirà do Goyo-En. 

O Commandante Borrnann immediata
mente communicou pelo telegrapho ao .Vice
Governador e ao Coronel Eugenia de Mello 
es ta s noticias. 

Apesar de gravemente doente, sustentado 
pelos braços de dous de seus ajudantes, aque11e 
Cornmandante incutia actividade nos trabalhos 
das fortificações. 

Para es8e serviço 'foram chamados até os 
velhos. · 

Improvisou-se um laboratorio pyrotechni
co ; uma fabrica de polvora, e, em poucos dias, 
havia po1vora de canhão, de espingarda, es
poletas de tempo para granadas,. foguetes de 
sig1:u;.es, emfim, tudo quanto necessj.ta urna 
praça de guerra que espera ser atacada. 

Com effeito, as noticias eram verdadeiras; 
o objectivo, porem, dos chefes revolucionarias 
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era, então, o Estado de St. Catharina que, como 
viu o leitor, cahira nas mãos da revolução, 
após a capitulação do Coronel Serra Martins. 

A.quel1es chefes rebeldes, depois de che
garem á cidade de Passo-Fundo, marcharam 
em direcção ao Matto-Portugnez, onde a var:
guarda tiroteou corp as forças de Chachá Pe
reira. A Divisão do Norte, porem, perseguia a 
força re.volucionaria, e, já á r8 de. Outubro, a 
rectaguarda det:.ta era picada pelos sabres e 
lança8 daquella, no mesmo Matto-Portuguez. 

A' final, os rebeldes, ·sempre perseguidos, 
á 7 de Novembro transpuzeram o rão Pelotas, 
no passo do ccinfernu,J> e invadiram o visinho 
Estado de St, Catharina. 

No dia 17 de Outubro chegára á Cnrityba 
o General Francisco de Paula Argo11o, nomea
do Commandante do 5.' Districto. Com elle 
vieram os cidadãos Lauro Mül1er, ex-governa
dor de St. C-:i.tbarina, o ex-deputado pelo mes
mo Estado Felippe Schmidt, dr. Herciho Luz, 
Carlos Angusto _de Campos e outros. 

Dos nominalmente apontados só o dr. 
Hercilio Luz não era o:fficial do Exercito. 

No dia seguinte ao de sua chegada, o Ge
neral, velho camarada e a1nigo do Comman·· 
dante da Fronteira de Palmas, lhe telegrapbava 
dizendo que devia estar prompto para oppôr-se 
á qualquer tentativa de invasão pela Fronteira 
de seu Comruando. 

A força, então, encarregada da defesa de 
Palmas, attingia á duzentos homens, esparsos 
em diversos pontos. 
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As fortificações adiantavam-se, e, cle::itro 
de pouco tempo, o perimetro da área a defender, 
estaria em estado de resistir. 

Se a Colonia Mili.tar, pois. fosse atacada pe
las forças rebeldes, calculadas em 4000 homens, 
a lue:ta seria na relaç~o de i p:::.ra 20, . despro· 
porção enorme, na verdade; mas, considerando 
que as fortificações estavam defendidas por10 
canhões e havia grande quantidade de muni· 
ção, e que o inimigo não tinha, então, artilha
ria, essa desproporção se red nzia mui to e po
dia-se confiante contar com vantagens na de
feza, porque os atacantes, em sua maioria, 
eram bandos sem desciplina, sem cohesão, e, 
portanto, só poderiam infundir receios sérios. á 
adversarios que estivessem em suas condições. 

~ emigração que ora ce ·sava, ora reco~ 

me;ava, segundo a importancia dos aconteci
mentos que se desenroh1.vam 110 Rio Grande; 
tom0u · grandes pnporções em Outnbw, _ com 
a passagem das forÇas de GLlmercindo e Sal
gado pelo município do Passo-Fu11do. 

Os. emigrantes .traziam grande quanti
dade de cavallos, bois e mulas para evitar que 
os revulucionarios se apoderassem desses ani
maes. 

Os mnnicipios fronteiriços com o Paraná 
iam, assim, ficando desertos. 

A actividade na povoação do Xanxerê, 
sé.:ie da Colonia Militar do Xapecó, como já 
dissemos, era enorme. 

Cedo começava-se o trabalho das trinchei· 
ras, que se prolongava até ao escurecer. No 
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improvisado laboratorio, porém, o serviço só 
.se concluia alta no·ite. 

A' 19 daquelle mez teve aviso o Comman
dante da Fronteira de que os emigrndos exis
tentes no Passo . do Carneiro iam invadir a 
Fronteira do Rio Grande, para se apoderarem 
de Nonohay, animados cóm as noticias que 
chegavam daque11e Estado. · 

No dia seguinte, pela manhã, o C0ronel 
Bormann, cujo estado de saude era então gra
víssimo e inspirava inq ui~tações aos seus ami
gos, mandl)u marchar para o <cCarneiro» o 
Capitão Antonio Vasconcellos de Menezes, 
e deu.lhe instrucções e o seguinte of:fi.cio ·= 

«Commando da Fronteira de Palmas, Xanxerê 20 

de Outubro de 1893. Cidadão Capitão Antonio Vascon
cello"s de Menezes.-Constando a este Commando que va
rios grupos de emigrados fedenilistas pretendem passar o 
Goyo-En, no intuito de atacar Nonohay, ponho ã vossa 
disposição 55 praças, com as quaes, sem perda de tempo, 
deveis marchar para o Passo do Carneiro e alli chegando 
cumpre que vos entendais com o Capitão da Guarda Na
cional Messias Berthier de Almeida, para tomar as provi
dencias que as circumstaucias aconselharem,no sentido de 
evitar aquella passagem. De vosso patriotismo e íntelli
gencia espera este Commando que a vossa commissão seja 
perfeitamente desempenhada. Até a minha chegada ao 
Passo do Carneiro, para onde marcharei apenas pennitta 
o estado de minha saúde, deveis observar as instrucções 
que acompanham este officio e, ainda mais , eleveis operar 
de combinação com o Capitão Messias, attendendo sempre 
á natureza e irhportancia dos acontecimentos.- Saúde e 
:!:•'raternidacle.-Coronel J. B. BORMANN, Commandante.» . 

Das instrucções apenas transcrevemos o 
final : 

«Tendes bastatite bom senso, patriotismo e illustra
ção, e, portanto, não preciso indicar qual deve ser. a vossa 
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conducta. Na historia militar do nosso paiz tendes um 
modelo. Elle vos póde servir : é o immortal Duque de C:i
xias. Bem sabeis q:rnl o seu proceder nas ll1ctas intestina>-; 
empuntiava na mão direita a espada desnudada . na es
querda o ramo de oli veira. Era bravo, generoso e ma
gnanimo. 

Na historia da revolução franceza tendes o bravo 
General Hoche. 

Farei minhas as instrucc;:ões q11e elle dava aos seus 
officiaes na guerra da Vandéa. · 

Ellas se resumiam nestas recommendações : 
n-'---Não nos esqueçamos que a _politica deve ter muita 

parte n'esta guerra. Empreguemos simultaneamente a 
humanidade, a virtude, a probidade, a força, o ardil e sem
pre a dignidarle que convem a republicanos.)) 

São taes, ta1nbem, em synthese, as instrucc;:ões que 
vos dou.-Saúde e Fraternidade. -Coronel J. B . BoRMANN, 
Com mandante.)) 

O Passo do Carqeiro, hoje denominado 
Passo do Bormann, dista da povoação do Xan
xerê de cerca de 52 ki1ometros. A força de 55 
praças, com aqne1le Capitão, seguiu im media
tamente e a noticia de sua marcha fez os fede
ralistas reconsiderarem o acto qne iam prati
car e, então, resolveram nada emprehender. 

O illustre General Argol lo não tinh8. noti
cias ex3ctas da marcha do inimigo e por isso 
pediu-as ao Coronel Bormann, que á 23 da
quelle mez dirigiu-lhe o seguinte telegramma: 

Urgente ·-General Argollo·-Curityba.-Gumercindo, 
Salgado, Juca Tigre, l:<'elippe Porto, entraram no dia 13 no 
Passo Fundo; sahiram á 14 para Lagõa Vermelha. No dia 
15 entraram no Passo Fundo Senador Pinheiro Machado 
e Genera l Lima. Gumercindo levou comsigo todo gado e 
cavalhada que encontrou. -Coronel BORMANN.>1 · 

O rumo que tomou o inimigo, depois de 
deixar a cidade de Passo Fundo, foi umq gran
de decepção para muitos federalistas de Pal-
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mas, e para muitos emig-rados, que contavam 
como certa a invasão do Paraná pelo lado do 
Goyc1-En. 

·Os mais dissimulados occu1tavam, com 
refinada hypocrisia, o seu desgosto, por lhes 
terem falhado os calcnl0s. 

Causava repugnancia ver alguns lasti
mar o sangue gue se derramava; as desgraças 
que se succediam diariamente no Estado 
natal ; entretanto, ás <1ccu1tas, esriavam, es
preitavam um momento favoravel para aug
mentar a hecatombe! 

Outros eram sinceros, e os encontrámos 
sem ore os mesmos em todas as phases da 
lucta. 

. O Generq} Argo1lo que vira desapparecer 
o perigo de uma invasão immediata pelo 
Goyo-En, desejou qne o Cornrnandante da 
Fronteira de Palmas fizesse 11 ma expedição 
até Lages, no Estado de St. Catharina, cos
teando o Goyo-En. Essa expedição, margeand(J 
esse rio, era impossivel, porque ambas as bar
rancas estâo cobertas de mattas, sem picadas 
siq ner, para transito. 

As rasões gue impediram a satisfação da 
remessa de um contingente para o rio Negro, 
inhibiam tam bem essa expedição quando ella 
fosse possive1, expedição que só se poderia 
fazer com uma força relativamente nnmero::;a, 
e a q ne defendia Palmas não exceaia de 200 

homens. 
V arios chefes federa1i:;tas, entre elles 

Elisiario Preste:, irmão de Prestes Guimarães, 



148 DIAS FRATRICIDAS 

~-~~lF~-~ 

não estavam longe da nossa fronteira e tendo 
sciencia de que ella se achava sem forças, 
podiam avançar até a Colonia Militar, apode
r::i.rem-se do ar

1

mamento e outros recursos alli 
existentes, revolucionar o município de Pal
mas, cuja população era em sua maioria ad
versaria da legalidade, como já temos dit0, e 
com os emigrados organisar forças numero_sas 
para pôl-as em campo, á favor da revo1 ução. 

Portanto, qn3.lquer diversão para pontos 
afastados de Palmas era um erro, uma impru
dencia que se pagaria muito caro. 

Tudo isso foi exposto ao illustre General, 
declarando, porem, o Coronel Bormann, que 
era soldado e promptamente obdeceria se lhe 
viesse ordem terminante para levará effeito ·a 
expedição. 

Concluiu aq\telle Coronel a sna exposição 
n'estes termos: 

«Ao longo do Goyo- En não existem caminhos. 
Caso V. Ex:. "' ordene que eu avance, ha caminho para St. 
Catharina pelo Rio do Peixe para alcançar Campos Novos, 
e d 'ahi seguir para Lages; ruas . fal é elle que melhor seria 
marchar pelo Rio Grande em direcção Vaccaria , transpor 
Pelotas, depois seguir Lagesn. 

O General, sciente das condições de Pal
mas, disistiu de ordenar a expedição e, em 
longo e honroso . telegramma, agradeceu a 
exposição franca e leal que lhe fizera aquelle 
Coronel. · 

O Commandante c~mpos não perdera o 
receio de ser atacádo em Nonohay; agora não 
pelos emigrados, m::::.s por algumas forças dos 
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municipins da Palmeira e Passo-Fundo que 
se ?chavam em armas, assolando a campanha. 

Essa gente, com rasão, causava receios á 
e:::se chefe 1eg11ista que apenas dispunha de 
80 homens e mal armados. 

·a Coronel Borrnann, attenden0o á cir-
cumstancici de não ser grande a distancia do 
Passo do Carneiro ê'.3. Nonohay, 33 kilometros, 
ordenou ao Capitão 11enezes que, com os seus 
55 homens, avançasse até essa villa, ~)ara pro
teger a força do chefe Almeida Campos. 

O Capitão marchou no dia 12 de Novem
bro e no mesmo dia acampou em Nonohay. 

Dias :ler: ois da chegada do Genera1 Ar
gollo soube o Coronel B0rmann que esse Ge
neral ia expedicionar para St. Catharina á fren
te de uma divisão que se organisava~ e alli che
gando combinaria os seus niovimentos com os 
do Senador Pinheiro Machado e General Lima. 
. A rgollo, no intuito de rea1isa.r a expedição, 
seguiu para a cidade da Lapa e ahi, com os 
p"ltriotas reunidos pelo distíncrn Coronel La
C<;!rda, completou 0 pessoal da Divisão que ia 
operar n'aquelle Estado, e voltou á Cnrityba. 
Já vimos que o Marechal Flori.1no não reco
nhecera o Governo que surgira em St. Catha
rina, depois quE> os revolucionarias se apodera
ram da Capital em r. 0 de Agosto, ap6s uma 
refrega em que houve victimas, entre ellas os 
drs. Pau1a Freitas, gravemente ferido, e Cor
deiro Junior morto. 

Teria procedido acertadamente o Marechal 
Floriano ? 
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LIVRO TEROEIHO 

I 

l:Lru Curityb:::i continuava a organisação 
dos batalhões da G11arda Nacional. 

O Batalhão Patriotico cc23 de Novembro» 
no dia 19 de Outubro seguiu para Parauaguá 
commaudado pelo Major João O:irvalho de 
Oliveira para fazer o SPrviço da guarnição, . e o 
contingente de linha que a1li estava veio reu
nir-se ás forças do exercito por ordem do Ge
neral Atgollo que, de passagem por aque11a 
cidade, já trazia assentado o ;:ilano de expedi
cionar para St. Catharina, concebido p_elo 
Marechal Floriano. 

Para a organisação da Guarda Nacional 
houve alguma difficuldade, porqu.: os inimigos 
do Governo espalhavam qne tinha sido aberto 
o recrutamento para se poder Jevar a effEito 
aquella orgauisação. 

Para desmentir esse boato o General , Ar
gol1o publicou · uma. ordem do dia e o jor
nal -A R epubfz"ca-proteston contra as armas 
empregadas pela opp0sição no intuito de 
afastar os cidadãos das fileiras daque11a mi
licia. · 

O primeiro Batalhão que se organisou 
com um effectivo de , 400 praças foi o .0.0 de 
Infantaria, commandado pelo distincto cidadão 
Tenente-Coronel · Ernesto de Campos Lima: 
republicano historico: 
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O Commanda11te Snperior dr. Francisco 
T~rres, com a sua actividade e_ tino vencia 
as difficn1dades creadas pelos boatos, afim 
de assnstar o pessoal ap to para o serviço; 
assim, ia o digno Commandante_ conseguindo 
orga uisar a milicia sob o seu Çommando. 

Os extrangeiros rec;ol veram auxiliar o 
Governo do Estado na manutenção da ordem, · 
na capital, e para isso organisaram um Ba
talhão com a denomin açãq de Caçadores Cun:
tybanos, sendo -a sna officialidade eleit":l pelo 
proprio Batalhão. O .::ornmando coube á CarlOs 
Borromci, engenheiro resi dente no Estado. 

Como o Vice- Governador offerecesse o . 
Regin ento de Segiprança ao General Argo1lo 
pa:rn fazer parte da expedição para St. Catha
rina, iam os Caçadores , Cunºtybanos prestar 
inestimaveis serviços no policiamento da Ca
pital. 

Mds, não era só na Capital que se orga
nisava a Gu;:irda Nacional. Em todo Estado 
tratava-se com a maior sol.icitnde de collocar essa 
milícia em condições de prestará Republica os 
serviços que o momento exigia. Especialmente 
em Paranaguá e A.ntoDina o CoronPl João 
Guilherme Guimarães e os Commandantes 
Superiores Coroneis Theoclorico J 11 lio dos San
tos e Jo:iquirn Antonio de Loyola àistinguirarn-
se n'esse patriot1co trabalho. -

Na bahia da Capital Federal continuavam 
os duellos á canhão entre as fortalezas fieis ao 
Governo e a esqu-adra revo1t0sa. Nictheroy era 
se mpr2 a victima predilecta da artilharia groEsa 
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do inimigo; a propria Capital da Republica 
via em seu seio as granadas levar a morte á 
sens há.bitantes. 

Facto extraordiuario ! O illustre Contra~ 
Almirante Cnstodio de Mello, quando Ministro 
da Ma!inha do Marechal Floriano, recommen
.dára em telegramma datado de 27 de Abril ao 
Commandante da Esqnél.d.rilha do U ruguay 
gue nã'J bo:m bardeasse Itaqui . 

.. Redobrai <le vigilancia ; Almirante vVandtnkolk 
par.a ahi seguiu. Hostilisai inimigo; nunca qoinbardear 
a cidade.» 

Entretanto, elle, o valente marinheiro, 
bombardeava a Capital de sua Patria e a mi
sera cidade de Nicth~roy e esta com uma 
ferocidade incrivel ! 

E' que ha males e crimes que perdem o 
seu caracter reprehensivel qnando praticados 
por nós;· pelos outros, porem, sãci delictos · que 
exigem a mais severa e exemplar punição. E' 
uma verdade. Se somos nós que os perpetramos, 
quer os crimes offendam os sentimentos na
tnraes; quer sejam crimes politicos ou crimes 
de Estado, basta patrocinal-os · com o manto 
de ·supposto patriotismo, e então . . . . e en" 
tão podemos arrasar cidades e metralhar mu
lheres e creanças J 

A religião do patriotismo tem tambem os 
seus fals0s apostolas. 

A' 31 de Outubro seguira Argollo para a 
cidade da Lapa levando comsigo o 8.º Regi
mento de Cavallaóa, o de Segurança e o 
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r7. º B:1.talhão de Linha. T odos estes corpos 
estavam muito .. redusidos. _ 

O estado de sitio, gue terminou á 28 de 
Outubro, foi prorogado até 30 de Nove.mbro. 

Poucos dias antes da partida do General, 
apresentou-se á elle o r.c Ten~nte José Cand ido 
da Silva Muricy, que fizera parte das forças 
que sob o Commando do Ü Jronel Serra Mar
tins capitularam na cidade do Desterro. Aquelle 
bravo official conseguira escapar rlesta cidade, 
depois das mais bizarras peripecias. Os sens 
serviços iam ser aproveitados. 

Na Capital do ~araná circulavam sempre 
boatos de.sfavoraveis ao Governo; algumas pri
sões se fizeram por tal motivo. 

Entre os presos contavam-se os cidadãos 
Franklin do Rego Rangel, Theophilo Lopes 
e Joaquim Pinto Chicharro. O primeiro destes 
cidadãos mais tarde alistou-se nas fileiras re-
publicanas. · 

A' r r de Novembro achava-se o ill Ltstre 
General Argollo na villa de Sã0 Bento, terri
torio catharinense, onde fundou um governo 
provisorio, as ::; umindo .') cargo de chefe. 

A força· que seguir:J. com o General era 
pequena ; por isso, d8. Lapa, sob 9.S ordens do 
infatigavel Coronel Lacerda, marchou mais 
um contingente de 600 homens para refor
çal-a. 

Por toda parte actividade. 
Em São José dos Pinhaes aguartelava o 

5. " Batalhão da Guarda Nacional com 400 

homens, destinado a reforçar uma pequena 
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força que partira de Curityba á r8 ~e Noveri1-
bro, sob o Com mando do bravo . Cap1.tão Ismael 
do Lago, e da qual fazia' parte o r.º Tenente · 
Muricy, a que já nos referimos, á testa de 4 
boccas de fogo. O objectivo era Ambro::.ios. 

O Batalhão Patriutico-23 de Nou.·embNJ,
que se achava em Paranaguá, foi charbado á 
Curityba com nrgencia, porque os opposicio
nistas em Tamandaré promoveram um motim 
e sendo enviados 8 sold :1dos de policia parn 
essa localidacie, etp. diligencia, foram recebidos 
á bala, cahíndo um mórto no cumprimento do 
dever. Ia agora -o c•Batalhão PatrioticoJ)
reprimir o motim. O soldado que · cahira, 
victima da bala, foi dego11ado e o cadaver mu
tilado. -Que triste começci ! 

Entre os chefes principaes do disturbio 
contavam-se os cidadãos Manoel Lniz Agúer, 
Benedicto Abranches e Bertholdo Adam. 

Com a approx.inu .. ção do batalhão, os impli · 
cados no motim fugiram ; assim, a força -nãó 
teve necessidade de empregar as armas. 

Na volta, ella trouxe tres prisioneiros, im
plicados no facto. 

A expedição do General Argollo avançava 
de São Bento em direccão á Serra. A.hi encon
trou já nma força do commanÇlo do General de 
brigada reformado, Antonio Carlos da Silva 
Piragibe, um dos officiaes reformados pelo Ma
rechal Floriano, collocada em excellente posi-
ção defensiva. - . 

Argollo foi, então, informado por pessôas 
insuspeitas de que avançavam, á marchas for-
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çadas, a.s co1 uurnas de Gumercindo e J nca Tigre 
em direcção á fronteira léste do Paraná, pelo 
caminho da Matta, e receiosu de ficar com a sua 
linha de retirada cortada, resolveu contramar
char para o Rio Negro. Os informantes tinham 
sido enganados, porque só á ro de D ezembro 
Gumercindo embarcára em ltajahy, á rnmo de 
São Francisco (i). 

O inimigo apenas notou o movimento re 
trograd ::; de Ar~ollo, deixou a Se'rra e avançou 
em sua perseguição. 

ArgoHo, que desejava defender sem perda 
de tempo a linha do Rio Negro, não fez frente 
ao inimigo até aquelle rio, aonde chegando, a 
sua arti1haria .due11ou-se com a do inimigo por 
algum tempo. 

Estes ca n hon aços trocaram-se 'no dia 20 de 
Novembro. No dia segninte pela manhã um 
piquete, sob as ordens do Capitão Rolem berg, 
foi atacado p0r um troço de infantaria inimiga; 
O bravo Capitão repe11iu o ataque e persf'guiu 
o adversaria até aonde lhe foi passive]. 

Nesse mesmo dia, um piquete dos revol
tosos destruiu a p0nte q ne existia no Rio da 
Varzea, por onde devia passar a co1umna de 
A rgollo; esse piquete foi perseguido por outro 
de cavallaria, sem, entretanto, chocarem-se. A 
dEstruição da ponte teve lagar depois da passa
gem da 2ª brigada ás ordens do bravo Coronel 

(r) A Divisão do Norte que perseguira tenazment~ o 
inimigo , só cessou essa perseguição em Itajahy, ante o 
oceano. 
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Lacerda; logo recon3trnida pelo Engenheiro 
Hercilio Luz, no rnesmo dia deu transito ao 
resto das forças. 

No dia 22 não foi visto o inimigo'. 
O General Argollo reco1hen-s~ á Lapa e 

no dia 27, ainda de Novembro, chegava á Curi
tyba. O plano de defesa da linha do Rio Negro 
foi abandonado e resolveu-se concentrar 3 forca 
na propria cidade da Lapa, em ._obdiencia ás ü'r
den s do Marechal Floriano. 

O Governo da União chamou á Capital 
Federal aq uelle General. No dia z de Dezembro 
e1le passou o Commando ào Districto ao bravo 
Coronel Ernesto Gomes CarnPiro, que havia 
chegado ha pouco, trazendo instrucções do 
Marechal. Carneiro estabeleceu o seu quartel
general na mesma cidade da Lapa. 

O movimcrlto estrategico do General Ar
go11o foi não só emprehendido com uma força 
muito diminuta, como tambem muito tarde. 

Se essa ·mesma força, embora pequena, 
realisasse aquelle movimento um mez antes, 
logo que o Desterro cahiu nas mãos do Ít_limi
go, parece que bastaria a occupação da Serra, 
antes do adversaria, para inutilizar-lhe o plano 
de invasão do Paraná pelo lado do Rio Negro. 

Apoderar-se da Serra, transpol-a, era para 
o inimigo uma questão essencial e, por isso, 
rapidamente assenhoreou -se d'ella, sendo-lhe 
assim facil apresentar~se nas margens daquelle 
rio. Infelizmente, não havia no Paraná uma 
columna prompta para aqnella operação, e a sua 
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organisaçâo, ·dependendo de tempo, deu lagar 
a que tardiamente ella: pudesse ·operai-. 

O Governo da União não acreditára que o 
inimigv ousasse invadir o Paraná; ·julgava 
que elle se cnntentasse, portanto, com a in
vasão de St. Cathariua, onde o Governo era 
de seus correligiouarios. 

Da falta de _ crença n'esse facto, da im
previdencia, originou-se a demora na execução · 
do movimento estrategico, que se impunha 
desde a capitulação do Coronel Serra M!lrtins, 
visto querer o Governo da União tomar a 
o~ensiva, e expulsar de St. Oatharina o ini
rmgo. 

Repetiremo:;: o movimento foi planejado 
tarde, executado fóra da opportunidade. 

O estado de sitio foi prorogado até 25 de 
Dezembro. 

Os boatos durante o mez anterior tinham 
cessado a sua circulação franca; mas, termi
nado á 30 de Novembrn o estado de sítio, en
tre e5ta data e o dia seguinte em qi1e chegou a 
comrr nnicação da prorogação, já corria - que 
brevemente Gumercindo á frente de seu exer
cito - c<lz'be1 tadon> - - pisaria terra paranaense, 
segundo uns, ·e, segundo outros, já elle havia 
c..hi armado suas tendas . 

Infelizmente1 iam estes boatos ser uma 
realidade. 

A opp'.)sição estava perfeitamen~e infor· 
mada de tudo quanto succedia alem das fron
-teiras do Paraná, 

Era natu.'ra1, porque correspondia-se com 
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os invasot·es qne se approximavam, Estes, por 
conseqnencÍM.,estavam. _tambem scieütes dt tud0 
quanto se passav<L no Estado. 

O rnotim em Tarnandaré fôra o prenundo 
das scenas barbaras· que teremcs de assis tir e 
que serão a eterna vergonha de se us autores. 

Em São Matheus e em São João dt> Tri
umpho algnns cidadãos, á frente de colonos, 

· em su::i. maioria pok~cos, assaltaram ca~as e sa-
quearam. · 

Estes factos, passados em fins de "Novem
bro, coagiram o Çeneral Argollo a fazer mar
char para a Colonia de São .l\lathens o Capitão 
Rolem berg, com roo homens do «Regimeüto 
de Segurança>>, aonde chegou á 27,conseguindo 
abafar .o disturbio, e á 1° de Dezembro já vó1-: 
tava, trazendo 8 prisioneir~>s, entre elles Bod
jak, que depois figurou como Coronel nas for
ças revolucionarias. 

· Alem de Bodjak coutavam-se Manoe1 Ma-
ximin ianq da Silva Lima, Joaquim Luiz Go
mes dos Santos, Florido .Gonçalves do Nasci
mento, João Onofre Fleissigknocks, Serafim 
Ferreira, Padre Ladislau Smoluch e outros, 
entre os tnrbnlent.cs de São Ma.theus.· 

A força que marchára para .Arnbrosios re
cebeu um pequeno reforço de 50 homens, com
man riados pelo Alferes dr. Costa Carva1ho, 
digno Chefe de Po1icia actualmente,e Francisco 
Guimarães, em principies de Dezembro. N'esse 
mesmo tempo, o jvrna·] ccA Repub!tca>) atinun
ciava a sahida de um batalhão patrioticq intí
tuh1do -Franco Atiradores·-de · S. Pan1o para 
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o Paraná, do qual fazia parte, cómo Quartel 
Mestre, Deocleciano Martyr, cidadão qne mais 
tarde tornou-se tristemente c~lebre, na Capital 
Federal, como redactor do c<Jac--;búzoo e, ainda 
depois, na tentativa de assassinato na pessôa 
do ex· Presidente da Republica dr. Prudente de 
Moraes. Prosegnia a actjvidade. 

Organizava·se o 7. 0 Batalhão da Guarda Na
cional, cujo com mando ia ser confiado ao illus: 
tre dr. San tos Andrade, de saudosa memoria, e 
ainda, á 6 de Dezembro, o Vice-Governador de
cretou a organiz ::. ção de 11111 Esquadrão de .Ca-· 
val1aria civi1. 

O bravo Coronel Carneiro pelo lado do 
Rio da V arzea comEcava a tracar armas com 
o inimigo; assim, _no, dia 6 . pe,1a manhã (De
zembro) uma parti~la de cavallaria e infantaria 
de patriotas tiroteara ardentemente. 

Honve quatro fé.ridos, o Coronel Pacheco, 
o Alferes vValdbausen e 2 soldados ; e n m 
morto, soldado do 8. 0 Regimento de Linha. 
O inimigo teve perdéts su ?eriores. 

Pefo lado dos Am brosios, n ma força "ini
miga q ne já alli existia, tratava, então, de 
reunir cavallos e gado de córte, invernando-os 
nas circmnvisinhanÇas. Poucos dias depois ~a 
pequena leva de broqueis no Rio da Varzea, o 
inimigo tentou forçar a ponte desse rio ; repe1-
lido pelo Coronel Carneiro, deixou alguns 
mortos e muitos animae~~;, uma carreta e ::11-
gumas armas. Passara-se isso no diá IO de 
Dezembro. 

· A noticia da vinda do Batalhão «Franco-
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Atz.radoresi> era exacta, pois, com effeito, no 
dia 1 r daquelle mez chegou á Curityba esse 
Batalhão com 386 praças e 16 çfficbes. Tra
tava-se ta111bem da organisaçi=J_o de Um Batalhão 
destinado somente á defesa da Çapital do Pa
raná, com o titulo-Livres Atiradores.-Essa 
força prestaria gratuitamente os seus serviços, 
recebendo do Estado apenas o fardamento, ar
mamento e munições. Se todos estes prepara
tivcJS tivessem sido feitos dons mezes antes, os 
acontecimentos terião tomado cnrso muito 
differente. Essa actividad~, esse patriotismo, 
aliás louvave1, ia ser pouco, proficuo , porque o 
ü1imigo estava ha pouca distancia do coração 
do Estado, isto é, de sua caoital; não havia 
tempo de instruir. as levas que se levantavam, 
e, ainda mais, a causa . da legalidade tinha in
felizmente muitos desaffectos, e não dispunha 
tambem de recursos sufficientes para se atten
der ás necessidades . S6 com os recttrs0s do 
Estado era impossível defrontar com .os acon
tecimentos e s6 muito tarde se convenceu o 
Governo da União que as ondas, as vagas 
revolucionarias, serião arrojadas até o Parauá, 
como já dissemos. 

Nv dia 12 do mesmo mez de Dtzembro 
nova leva de broqueis no Rio da Varzea; a lu
cta proseguiu no dia 13, porqne o inimigo quiz 
p~ssar a pont~ ; mas, en\:ontrou tenaz tesisten
cia. 

Carneiro, para desalojal-o de sua posição, 
mandou o bravo Capitão Rolemberg transpôr 
o rio para levar um ataque á retaguarda. O 
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rn1migo presentiu o perigo e retirou-se com 
perda de 40 mortos e de carretas de munição: 

Rolemberg aprisionou 19 adversarias. 
A' r4_ daquelle mez chegava da cidade da 

Lapa á Curityba, aonde fôra conferenciar com 
o Coronel Carneiro, tendo vindo .:la Capital 
Federal, o General Pêgo Junior, recentemente 
nomeado Commandante do 5" Districto. 

A actividade sempre continuava. 
A força qne expedicionou para Ambrosios 

recebeu n'esse epocha novo reforço, composto 
da ala direita do ccBatalhã.o Franco-Atz'radoresJ>. 

A a la esquerda d'esse Batalhão já havia 
recebi:io o seu baptismo de fogo nas margens 
do Rio da Varzea; não era, pois, uma reunião 
de neovhytos. Na Capital Federal tinha aban
donado a sua posição de neutro, posição singu
lar de nm militar em emergencias como aquel
las, o Contra-Almirante Saldanha da Gama, que 
collocou-se francameute do lado da rcvolt;:t, 
publicando á 7 de Dezembro um manifesto. 

Se a traicão desse official alimentou ainda 
mais as espe;anças dJ victoria nos arraiaes da 
revolta; augmentou tawbem o pres[igio do go
verno da União, porq lle as idéas monarchistas 
de mesmo official tornaram a revolta cada vez 
mais suspeita aos verdadeiros repÚ blicanos, 
muitos dos quaes, até então afastados da lµcb, 
puzeram-se franca e lealmente ao lado do Ma
rechal Floriano. 

A imprensa no Paraná, a republicana ,ver
berava a conducta do Contra·Almirante Salda
nha. 
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A sua traição servil! para dar mais ardor, 
especialmente á mocidade na defesa da Lei. 

A linguagem da imprensa depois do ma
nifesto era eivada de colera. 

Não tendo melhorado .a situação po1ilica 
do paiz, o Governo da União ainda prorogou o 
estado de sitio até 31 de Janeiro (1894). 

Alguns piquetes do inimigo mostraram.se 
no fim do mez de Dezembn_, nas proximidades 
da L'lpfl, apoderando-se de cavallos e gado de 
c6rte. No di .-t 2 7 um destes piquetes, de cerca 
de roo homens, commandado pelo Tenente 
Antonio A bilio, aprisionou o cidadão Serafim 
Ferreira em sua propria. fazenda, e o conduzili 
para o Rio Negro. 

Abi1io, compromeltido no Rio Grande, foi 
ahi preso e depois solto por empenhos do 
Governador do Paraná. Refugiou-se na u~rra 
paranaense, onde teve a mais generosa e c;:i.
va1heiresca hospitalidade; mas, repentinamen
te · desapparecen. Surgia agora combatendo 
aqne11es que o haviam salvado. · 

Facto muito commnm porque a. política 
não conhece o sentimento de gratidão. Para 
ella é sentimento qne s6 p6de florir nos espi
ritos fracos ; nas organisações nevroticas. 

Gratidão! 
Não é sentimento para os homens supe-

1 zo1- es. 
TJ m poeta que figurou na política de seu 

paiz, tratando. dos homens a quem se fazem 
beneficias, dizia que <e quanto mais conhecia os 
homens mais admirava os cães. >> 
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Nos nossos :lias, tã0 cheios de escolas phi
losophicas, cravar as mandíbulas envenenadas 
nas mãos que espargem beneficios, é saber ven
t:er preconceitos; é saber elevar-se acima da 
turba affectCJ.da de snrerstições e cegueira 
moral. 

II 

O que occorria na Fronteira de Palmas em 
q uan t0 se davam os factos que deixámos nar
rados? 

O Commandaute Superior da Guarda Na
cional, Coronel Rufino Ribas, auxiliado pelos 
Tenen tes-Coroneis João Caetano da Silva, J o
sino e Antonio Ribas, Cornmandau tes dos corpos 
ns. r 2, r 8 e 19 e pelo Major Francisco Ribas, 
tratavatil de reunir o pessoal daqnella meli
cia pqra cumprirem as ord_ens do Governo. 

Pediram ao Commandante da Fronteira 
um - instructor e foi-lhes enviado o Tenente de 
Cavaliaria Jorge Cavalcanti, que já havia vol
tado de Cnritybg. 

A occupação de Nonohay pelo Capitão 
Vasconcellos de Menezes não foi de longa dn
ra;ão porque o General Argollo, antes de em
prehender a marcha para St. Catharina, com
m u nicára que Gumercindo invadiria o Muni
cipio de Palm?.s pela fronteira do Rio do Peixe. 

Esse aviso não estava de harmonia com 
as informações que re~ebiam~s daqnel1a Fron
teira, pois, ellas todas faziam banir o receio de 
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immediata invasã0, perigo qué pouco antes es
tivera imrninente. · 

Entretanto, á 15 de Novembro o Capitão 
Vasconcellos recebeu ordem de ,contramarchar 
com as suas 55 praças para o Xanxerê e, assim, 
abandonámos aguella Villa cio visiuho Estàdo, 
porque a nossa diminuta força não podia estar 
esparsa em destacani.entos fracos e sep:i.rados á 
lo .igas distancias. 

O Coronel Bormann fez com bastante 
pesar a commnnicação da contramarcha ao 
Chefe das forças legaes daquella villa, o cidadão 
Almeida Campos. Este Chefe não se sentindo 
convenientemente garántido, pois a força 
patriotica alli era pequena e meia dividida por 
intrigas de campana.rio, emigrou para Palmas. 

No dia I.) de Novembro o canhão falou; 
saudava mais um anniversario da proclama
ção da Republica. 

O Capitão da Guarda Nacinnal Messias 
Berthier de Almeida, que commandava uma 
força de cava11aria de patriotas no "Passo 
Clo Carneiro" recebeu, n'esse dja memoravel, 
ordem para estar prompto a expedicionar á . . /' 

pnmeua voz. 
O Tenente-Coronel de Engenheiros Mar

tins de Mello, Chefe da Commissão da Estrada 
Estrategica, eu tão no Jangada, foi avisado 
para ter de observação pessoa de confiança nas 
picadas que vão desse ponto e do Porto da 
União á São João, afim de previnir áquelle 
Coronel da approximação do inimjgo por 
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aque11e lado. Esse valente official attendeu 
urgentemente o aviso. 

· O Coronel Borrnann não via ~om satisfa
ção a ordem de aquartelar a Gt~arda Nacional 
de Palmas. Conhecia perf .:!itamente o pessoo l 
e sabia que em lOO praças dessa milícia náo 
tinha a legalidade mais de s amigos. Cinco · 
po~ cento! · 

A' r8 de Novembro o digno Vice-Governa
dor pedia ao Comma c.dante da Fronteira que 
armasse aquella gente e, ainda mais, desejava 
que seguissem para Curityba 150 ou 200 ho
mens daquel1a melicia. 

Mas, não havia armamento disponível, 
nem aquartelado ainda aquelle numero. 

O Coronel Rufino Ribas tinha marc::i.do o 
dia 23 de Novembro para uma grande revista. 

Chegado esse dia, poucos Guardas compa
receram e estes poucos muito contrariados. 

Recorneçavam,então, os disturbios em Pal
mas. O Commissarío de Policia, e o Tenente
Coronel João Caetano da Silva telegrapharam 
ao Corcnel Bormann pedindo providencias, e 
a1legavam que, n'esses disturbios, os maiores 
turbulentos erain os Guardas Nacionaes reuni
dos na Villa. 

Uma grande parte da população estava 
malquista com o Tenente-Coronel Joãn Caetano 
e a este attribuia a causa das desordens que 
alli reinavam. 

O Commandante do destamento, Tenente 
Pessôa de Mello, o:fficiara ao Commandante da 
Fronteira, lançando a responsabi1idade sob_re 
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as antoridades po1icíaes que exorbitavam, influ
enciadas por aquelle cidadão. 

De todos esks factos teve sciencia o Go 
' .:i N ' d' . C . l veruo e a 29 ue ovem oro, 1z1a o orone~ 

Bormann ao Cornmandante do Dist:icto, o Ge
neral Argol1o, em telegramma, depois àe dar
lhe algumasuoticias: 

uEm mens anteriores telegrammas expuz á V. Exa. 
com toda franqueza e lealdade o 1::stado das cousas a p.lÍ 
n'esta fronteira e município, informando que a maioria da 
população é federalista. A ordem para aqtwrt<elar a Guarda 
Nacional veio provar quanta verdade havia nas minhas 
informações. Commandante Superior, apezar da honora
bilidade de sua pessôa e de seus esforços, a penas tem reu
nido 50 praças, -ô:>perando, entretanto, que esse numero 
augmente. Estou convencido que isso é uma illusâo.
Sandações. Cor<mel BoRIVIANN, Commandante.» 

Nos n1timos dist11rbios da primeira quin
zena de Novembro, o C0111mandante do Desta
camento de Palmas recebeu ordem de agir com 
energia para pôr termo áque11e estado de cousas. 

Em principio de Dezembro surgio mais 
um conflicto e aquelle Comrnandante telegra· 
phava de Palmas ao Chefe da Fronteira, ainda 
enfermo em Xanxerê, em resposta ás informa
ções gne se lhe pé.dia: 

nPalmas apasiguada sem emprego de armas nem mo
vimento de forças. Irregular procedimento commissario 
Jo'. é Paulista causou irritação adversITT"ios que tenho acal
mado. Urge que este seja snbstituido no cargo, pois, con
tinúa com grosseiras provocações que poderão ser fataes.» 

A questão que mo ti vou o conflicto foi a 
prisão de um moço de nome Abraham. Os ·ir
mãos reuniram gente, foram á cadêa, guat:-dada 
por praças do destacamento daguelle Tenente, 
e puzeram-110 em liherdade. 
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Ora, se o Commissario de Policia fôra ü1-
j nsto, os irmãos do preso tinham autoridades 
a quem recorrer para repararem a injus.tiça, e 
não o teu do feito, eram criminosos por cansa do 
meio violento de que nsaram. 

E' escusado dizer que Abraham e ·os 
irmãos eram federalistq_s e, portanto, se esco
lheram aquelie meio foi para atirarem um 
desafio ás autoridades republicanas qne por
taram-se com um:.i. fraquesa condemnaveL 

O bravf• e iuo1v:idave1 Coronel Carneiro, em 
principias tambem de Dezen1 bro, telegraphou 
ao Coronel Bonnann pedindo noticias exactas 
do ponto em q ne se achavam as forças do 
G·enera1 Lima e Senador Pinheiro Machado1 

porgne pretendia, logq que estivesse a sua 
.col nmn::i. bastante f6rte, penetrar no terr1torio 
catharincnse e manobrar de combinacão com 
aquellas forças. Era a mesma ~p~ração, e 
mesmo movimento esttategico tarde empre
hendido pelo General Argo1lo. 

O Tenente Bêiese, da Guarda Naciona1,foi 
encarregado de irá St. Catharina saber aonde 
realmente estavam aquellas forças. 

O Tenente-Coronel João Caetano havia 
pedido varias ve~es armamento, munição e 
outros recursos para o Corpo sob seu Com man
do. Em 9 de Dezembro dirigiu elle um tele
gramma ao CCJronel Bormann e terminava·o 
assim: 

«Governador apezar repetidos telegrammas . :sobre 
vencimentos e armamento nada tem providenciado. Peço 
intervenhas . Nada podemos fazer sem estes recursos. " · 
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Mas, como pedir armamento e (•Utros rP.
cursos para um pessoa1 que não inspirava 
confiança? Quem se responsabilisaria pela 
sua lealdade? 

O Corone1 resolv~u ouvir a opinião cios 
C)!ll 'lB.ndantes á respeito das condições mo
raes do pçssoal e, como não estava r :'-stabele
cido, encarregou o seu secretario Tenente Jorge 
Oavalcanti, que ainda se achava em Palmas, 
co1Il\_ Iustrnctor, de pedir em seu nome o jnizo 
por escripto que de seus e mmctndados f.azi::1.rn 
aque1les officiaes, propondo a1guns quisitos á 
respeito. 

- Em rs d_e Dezembro respoi1dia aqne11e 
o:fficial : 

«Reserpado. --:- Meu caro Chefe.- Pa lmas, r5 de De
zembro de 1893 . - Acabo de dar cumprimento á vossa or
dem, exarada em carta de r 2 do corrente. Fiz a reunião 
particula r com os cidadãos Coronel Rufiuo Ribas e Tenente 
Coronel João Caetano, este Comruandante do 1 2· Corpo, e 
aquelle Com mandante Superior da Guarda Nacioual. 

Perguntei-lhes, como vosso representante e de ac
cordo com o que me o rdenas~es : Se estavam dispostos a 
assumir a responsabilidade do procedimento do corpo . 

Disse-lhes mais que con::-tava geralrutnte .que o dito 
Corpo em sua totalidade era composto de fe deralist8s e, 
consegninteme t e, de pessoal h os til ao actual g overno. 

· Responderam de commum accordo: 
Que de nenhum modv podiam assumir a respons,1bi

lidade supra e quanto a constar ser federalista g ra nde 
pa rte do Corpo, _concordam em ser verdade, dizendo o cida
dão Tenente-Coronel João Caetano que em um telegramma 
dirigido ao cidadão Governador do Estado, fez constar o 
qne acima fica dito e ao General Commnndante do Distri 
c.to referendou essa v<::rdade. 

Disse o Tenente-Coronel que tivera denuncia de que 
o Capitão Campolim, Commandante do 2· esquadrão, dis
sera algures que esperava o armamento para se revo1tarem 
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e sendo adve.rtido por esta rasão, elle resolveu pedir licenca 
que obteve do Commando Superior, seguindo hoje para 
Gti:uapuava , 

O Tenente-Coronel João Caetano na hypothese de 
não poder prestar serviços aqui, pede-vos que intercedas 
junto ao Governo para que seus serviços sejam aproveita
dos em qualquer ponto que o Governo determinar. 

Esta é feita na presenç.-. dos officiaes abaixo assigna
dos, escripta por mim o Tenente Jorge Cavalcanti de Al· 
buquerque e assignada por aquelles officiaes . 

Coronel Rufino Ribas, CommandanteSuperior. 

Tenente-Coronel .foão Caetano da Silva, Comman
dante do 12· Corpo. 

Tenente /01ge Cavalcanti de Albuqiterque,Instructor.• 

Facto digno de reparo: O Com mandante 
do 12 º, João Caetano, não tinha confiança na 
sua gente e, entretanto, insistia peln armamento 
;:! reeurs0s para ella ! 

Era, puis, mnito acertado 0 procedb1ento 
do Vice-Governador, não respondendo os seus 
teli.:grammas sobre tal assumpto, 

Não era possivel continuar esse estado de 
cousas. 

No dia r7 do mesmo mez (Dezembro) o 
Coronel Bormann dirigiu Ulil longo te1egram
IUCt. ao · Comruandante do Districto informan
do-lhe que os chefes da Guarda Nacional não 
tinham a mínima confianca em seus comman
dados, e que até os offi.cia;s diziam q ne espera
vam o armamento para os guardas para então 
revoltarem-se e que, portanto, urgia dispensal
os todos do serviço, officiaes e soldados. 

Aqnelle Coronel lembrou que já havia 
informado ser a maioria da população federa
lista e assim inimiga da situação. 
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Ernfim, elle opinava pelo que havia . pro
posto :-dúsotução da Guarda Naàonal sem 
perda de tempo. · 
· Ao Vice-G overnador do Estado informou
s<:: o que se tinha proposto ao Commandan te 
do Districto, já então o General Pêgo Juni0r. 

Depois da_s declarações cathegoricas do 
Commandante Superior e do CnmmanJaute do 
rz.° Corpo, o Coronel Bormann ordenou que 
se recolhesse ao Xanxerê o Tenente in.;tructor 
Jorge Cavalc:rnti. Para que instruir inimigos 
no manejo das armas? 

Alguns individuas entendiam· que lhes 
cumpria encerrar o anno de 1893 com uma 
serie de disturbios que fizesse a villa de Palrnas 
perder os .:>cus fóros de operosa, pacifica e civi
lisada. 

No dia 23 daq uelle mez, á noite, grupos
capitaneados por Juca Ferreira, Urquiza, Li· 
bino, Galdino Torres, alarmaram aque1la villa, 
João Caetano e outros republicacos foram al
vos de injurias dos grupos. 

No dia seguinte aquelle €id .1dão telegra
phou ao Coronel Bormann relatando o facto e 
declarando que o tinham querido assassinar; 
que pedira garantias ao Tenente Pessôa e 
concluía o telegramma com estas palavras: 

uCreio procuram pretexto revolução . Existem con
selheiros occultos que aconselham praças deserção. 
Não sou m ais claro, sabeis motivo. » 

O motivo era a nenhuma confiança que 
inspirava o telegrapho. O proprio Juiz de Di
reito) o honrado e integro dr. Euclides Bevi-
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lacqua, telegraphou áquelle Coronel á respeito 
da dé'sordem. 

No mesmo dia 24, esse officia1 dirigiu ao 
Tenente Pessôa ~ segninte te1egramma: 

«Urgente - Juiz de Direito, J oão Caetano, di ztm ter 
noite passada estarlo Villa alarmada. Não deveis const ntir, 
já vos t enho dito, e seg undo orden s Governo , perturbações 
ordem publica. Se precisardes reforço , avisae-me . Ministro 
Guerra ordena prisão d esordeiros . -Coronel BoRMANN» 

O 'I'enente respondeu nPstes termos: 
nDr. G alleão segLiiu h oje cedo , l evando ca rta in fo r

mando occurrencias. N áda houve que jus tifique receio as
sassin a to . Não faltaria protecção.» 

O qne afinal afligia 0 Commandante da 
Fronteira era o seu estado de saúde, ainda 
muito melindroso,e esset circumstancia n impe
dia de montará cava11o, galopar até Pa1mas e 
pôr termo á esses tumu1tos. 

Era possível que João Caetano exage
rasse a gravidade dos acontecimentos; o Juiz 
de Direito, porém, não, porque a sua rectidão 
era conhecida, 

A fa1ta de officiaes impedia a substituição 
do Tênente Pessoa, official intelligente e tra
balhador; mas, parcial como se verificou 1118.is 
tarde, por antipathia votada ao Tenente-Coro
rel João Caetano. Nos tumultos occupavam 
sempre a vangnarda os Guardas Nacionaes, 
subordinados desse official superior! 

O Corone1 Bormann de novo telegraphoú 
ao Commandante do Districto iusi.c;tindo pe1a 
dissolução dess ct milicia que lançava o terror 
no seio da população pacifica. 
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Isso passou-se á 25, e no mesmo di::i. o Ge
neral de~ ordem para dissolver essa gente. 

Aquelle Coronel dirigiu-lhe. então> este 
telegram ma : 

«Felicito-vos pela vossa resolução dissolver GL1arda 
Nacional PBlmas. Chove abundantemente,verdadeiro tem 
poral; apenas tempo melhore sigo com oitenta infantes , 
um canhão de monta nha, e força cavallari::i colonos para 
Palmas . Ahi darei, combinação Commandante SL1perior, 
começ0 orgauisação esquadrão. 

Saudo-vos.-Coronel BoRMANN.• 

O Coronel tinha proposto organisar um 
011 dous esquadrões, escolhendo, entre os Guar.
d8s Nacionaes do munjcipio> homens leaes aos 
qnaes se pudes.se entregar armamento sem pe
rigo df' vel-o apontado depois contra a legali
dade. A proposta foi aceita. 

Em fins de Dezembro o General Pêgo te
legraphou> em nome do Ministro da Guerra, re
commendando tuda vigilancia, porque constava 
qne os emigrados federalistas reuniam gente 
para transporem o Goyo-En e 'invadirem o Rio 
Grande, e reclamava a prisão de nm delles, o 
cidadão Antonio Maria da Rocha Tico, como 
um dos que planejavam a invasâo. 

Um ou outro emigrado tinha conseguido 
transpôr aquelle rio, porque era impossível evi
tal-o, 

A margem direita, coberta de matto, esta
va povoada de centenares de emigrados ; im pe
dir que um ou outro passasse para a margem 
opposta só se conseguiria fazendo vigiar o rio 
dia e noite, por enorme quantidade de canôas, 
tripuladas por gente armada, e em uma exten-
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são de 70 kilometros acima e abaixo do e< Pa8-
so Reiuno )). 

Disso fez sciente ao Commandante do Dis
tricto o respectivo Command~:rnte da Fronteira, 
rteclarando tarnbem que o cidadão Tico, refo
giado em Pa1mas, empregava-se em negocios 
alheios á política e por l!::>SO deixava de prende l
o ; mas, em todo caso mandára vigia1-o de perto. 
Mais .tarde, quando a Divisão do Nórte entrou 
no Xanxerê, soube o Coronel Borrnann por al
guns officiaes que aquel1e cirladão era accusa
do de ser um dos manélatarios do horrivel as
sassinato do Coronel Evaristo do .Amaral, no 
Rio Grande, e que dos trinta cornpromettidos 

. naque11e medonho crime só ell'e ainda existia. 
Nada podemos affirmar q11anto á verdade dessa 
tremen:.a accusação contra a qual Tico sem ore 
protestou ; o que é certo é que antes de cahir 
Curityba nas mãos da revolução, antes da ca
pitulação da Lapa, os emigrados federalistas, 
sa lvo raras excepções, conduziram se re1ativa
mente bem, e entre estes via-se aque11e cida
dão. 

Depois daquelles acontecimentos, a maior 
parte acreditando que as ephem ~ ras vantagens, 
adqu iridas pelas armas revolucionarias, darião 
estrondosa victoria ao federalisrno,deix:n1 -se ar
rastar por fallazes esperauças e, então, a con
ducta não foi mais a mesma. 

Entre os emigrados que conseguiram em 
1893 passar para o Rio Grande, conta-se o Te
nente-Coronel da Guarda Nacional Ubaldino 
Machado, fazendeiro importante n'ague11e Es-
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tado.Esse emigrado que ach ava :se ·em Bôa Vista, 
pretextando que ia esperar a familia que vinha 
do mesrl'10 Rio Grande, dirigiu-se ao Passo do 
Carneiro, donde partiu com 4 companheiros 
para Nonohay e d'ahi em direcção á Villa da 
Palmeira , já com um grupo numeroso. 

Nas prox imidades dessa Vil1a foi com
pletamente b<ltido pelas forças do Tenente
Coronel Josi110. 

Mais ta rde, acampado com forç as nume
rosas no '<B oi-Preto)), foi sorprehendido pelo 
chefe Fermino de Paula; teve de fugir, e os 
que não conseguiram isso, cahiram victirnas da 
vindicta do vencedor que, sacrificando-os, acre
ditava vingar a merlonha h ecatombe do Rio 
Negro, aonde o Coronel Manoel Pedroso, ao 
entregar o pesc'1ço á faca sicaria, exc1amára 
com nobre e altiva coragem : 

(( Degolla canalha, gtte degollas um ho
mem de be:::n e valente !>; . 

O cidadão Ubaldino Machado certamente 
arrependeu-s e de faltar ao compromisso que 
contrabira com o hospitaleiro Estado do Para
ná, compromisso de permanecer tranquillo 11a 
terra que o abrigára, e que não soubera respeitar. 

E se algum dia o remorc;o, como punição 
de uma justiça superior, tortúrar a consciencia 
do vencedor daq ue11a jornada, o remorso do 
vencido, desse homem que escapou á hecat0m
be, não deve ser menos cruciante, porque foi 
ell e o culpaào de seus companheiros servirem 
de h elocausto de expiação. 

Mas, como dissemos e vimos pelo tele-
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gramma dirigiêu an Comrnandante do Distrí~ 
cto, ia o Coronel Bormann á Villa de Palmeis 
dissolver a Gnarda Nacional e organisar o es
quadrão. 

Elle não estava iestabelecido e apezar da 
opposiçãv do medjco e dos of:ficiaes, apenas 
('esson o temporal, montou á cavallu e marchou 
com a ·força, porque já no dia 26 novo tele· 
gram ma a vi c:;a va outras <lesordens. 

O aviso era ainda do Tenente-Coronel João 
Caetano, e nestes termos : 

"Como Commandante do r2.º scientifico-vos que de · 
vida talvez faltas providencias um dos desordeiros insul
tou-me em presença de meo fl.lho Socrates, repellido avan
çou-lhe de faca em punhc e o menino disparou-lhe lim ti
ro que não attingiu. ·Bastou isto!! ! Domingos Soares., 
Olympios, Libinos,Jucas J:<'erreiras fizeram intimativas Te
n ente P~ssoa e este em 1 ugar auxiliar-me conforme d i:ter
m inastes em telegramma de b.ontem , levou meu fiiho á ti
t nlo não m::J.is desordens e força pouca, para o quartel, afim 
satisfazer revai tosas ! ! l 

Pelo amor de Dens socorra-nos 1 

João Caetano, Tenente-Coronel. n 

No dia 28 o Comrnan:iante da F'ronteirn 
chegava á villa. de Palmas. 

III 

Em fins de Dezembro segn iu com offi.cios 
e documentos de despezas para Cnrityba o Te
nente Jorge Cavalcanti, Secretario do Com
mando da Fronteira, como dissemos já, deven· 
do n·Hiuella capital entender-se com o Com
mandante, do Districto para trazer numeraria; 
e outros recursos para a_ Colonia Xapecó. 
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A noticia da marcha do Coronel Bormann 
para Palmas, e a resolução q ne tomon o Tenen
te-Coronel João Caetano de retirar-se da villa , 
aplaca ram a agitação e alguns dos com promet-
tidos escondera111 ·::,e. · 

Entravamos no anno de 1894, e á 3 de 
JaneirQ, com effeito, aquelle Tenente Coronel 
segnia, com a familia, viagem para Cnrityba. 

Pela manhã d'esse dia appareceram as ca
sas da vilb com nma b .rndeira bra-rn:a em cu
jo centro li"m-se estas palavras : 

<< Agora temos paz em Pn.lrnas /l> 

Eram palavras allusivas á retirada do ci
dadão João Caetan(). Esse acto de seus inimi
gos f<"'i muito censurado pela gente seria. João 
Cctetano ntirava-se com a familia; deviam ter 
consideraçã<J com ella, evitando-lhe esse des
gosto. 

Foi uma selvageria injustificavel. 
Em frente, junto ·á Igreja, havia um mas

tro; pois, ahi mesmo ar:voraram um pedaço de 
panno branco, um trapo, com phrases em latim 
referentes á m ndança daq t'elle cidadão para 
Curityba. ( 

O vigario Achilles Saporiti, a quem attri
bniam o facto de ter arvorado o fan apo no 
mastro da Igreja, mandou arrancal-o d'alli, q 
que prova não ter tido parte uaq nella grosseira 
e hostil manisfestação. 

Logo depois da chegada <lo Coronel Bor
µJann á Villa de Palmas teve esse o:fficial de 
mandar effectuar a prisão do telegraphista 
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Henrique \!Vidikirn, requisitada pelo Governo. 
Elia se effectuou. 

Foi tratado com toda benevolencia ess~ 
funccionario . A senhora cl'elle era sua adjunta 
e andava adoentada; o preso pediu para estar 
durante o dia ao lado d'ella, reco lhendo-se á 
noite ª') qu::i.rtel que lhe servia de prisão e foi 
satisfeito em seu pedido, Nãu podia queixar-se 
de ter soffrido em quanto esteve preso. Sequei
xas articulasse devera ser contra ::ii mesmo, por
que era nm energumeno; não guardava abso
lntamente o sigillo que exige a corresponcJen
cia telegr'.lphica; revelava tudo aos seus corre-
1igionarios. O leitor já conhece esse cidadão ; 
apresentamol-o quando tratámos do chefe fede
ralista Prestes Guimarães. O Governo ordenou 
que o preso fosse remettido para Curityba. 
Elle foi entregue á guárda de um sargento e 
de um cabo e assim seguiu pa ra seu destino ; 
esse sargento, de nome Medina, passou-se de
pois para o inimigo, como Veremos. 

O official que fôra á St. Catharina saber 
ndicias do Senador Pinheiro Machado e Geue
r.al Rodrigues Lima e levára correspondencia 
para_ elles, demorava e a sua demora cáusava 
receios. 

O plano do Coronel Carn t:iro de transpôr 
o Rio Negro e it operar em St. Ca.tharina,pro
cn rando as forças da Divisão do No rte, foi 
abandonado por ser demasiadamente tarde. O 
inimigo estava mn ito proximo. 

Essa foi a noticia que chegon ao Com
maudo da Fronteira de Palmas, e logo outras 
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bem graves começaram a circular: Passo Fun
do e Nonohay tinham cahido em poder do ini
migo, e no Porto da União e11e tambem se a;)re· 
seutára. 

N'essa ultima localidade tinha aportado, 
com effeito, o r º Tenente Pio Torelli qne c m
mandára o vapor ff Palasii da ccCompanhfa Fri
gorificaii, armado em guerra, e que com a tor
pedeira ccMarcilio Diasii, forçára a barra do 
Rio de Janeiro á 18 de Setembro do anno an· 
terior. 

Esse official e 30 federalistas tinham a lli 
chegado em um pequeno vapor que navegava 
no Iguassú,-- denominado ccPotingai>. 

Logo de chegada conferencion larga
mente com o cidadão Amazonas de Aranjo 
Marcondes, negociante naquella locali:iade. 
S egundo uns, elle vinha para conduzir os va
pores que alli estavam, ((Cruzeiroii e «Visconde 
de Guarapu avai>, d'aquel1e cida1ão~ e ccÇurity
baii, de Burmester, para trazerem tropas do 
Rio Negro, nãc só para o Porto da União, como 
para o das Larangeiras; segundo outros, a ruis· 
são desse official era incitar o cidadão Amazo:
nas a revoltar a população, e angari;u volunta
rios para as fileiras rebeldes, por solicitação de 
Gumercindo. 

Estes ultimas boatos se approximavam 
da verdade. 

O cidadão Amazonas tratou de pôr em 
pratica o desejo daquelle caudilhu. 

Estas noticias, como é de suppôr, causa
ram grande regosijo aos federalistas de Palmas; 
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mas, como o Com mandante da Fronteira acha
va-se na Ví11a, elles tinham a deferencia de não 
darem demonstrações publicas. Aquelle official 
transmittiu as noticias ao Commandante do 
Districto; pediu-lhe reforços para augmentar a 
sua pequena força, propôz uma transacção pe
cnniaria, e declarou que ia concentrar os seus 
soldados nas fortificações do Xanxerê. 

O General, no dia rode Janeiro, respondeu: 
uProvidenciei mandando Coronel Carneiro prestar re 

forços necessarios. Approvo v0ssa deliberação concentrando 
forças como dizeis . porque não s6 confio muito vosso cri
terio como no vosso valor e patriotismo e de vos<;os com
mandadus . Quant!J transacção qtte propuzestes, autoriza
vas fazer por ccinta supprimento 1 º semestre. -Pêgo 
funíor.n 

O telegramma do General encheu de sa
tisfação ao Coronel Borm:::tnn porque noticiava 
a vinda . de reforços e estes seriam, reunidos á 
pequena força sob seu commando, sufficientes 
para enfrentar os acontecimentos. Força para 
manter a ordem na vil la e no município tinha 
aque1le Coronel; mas, era diminuta para impe
dir uma invasão ou tomar a offensiva no intuito 
de acudir aos municípios c1rcumvisinhos. 

O facto de vir reforço enviado pelo inolvi
da ve 1 Coronel Carneiro era tam bem ainda mo
tivo de satisfação, porque provava que o bravo 
camarada e anngo tinha recursos de sobra para 
combater o inimigo. 

O Comruandante da Fronteira deliberou 
logo fazer uma expedição até o Porto da União. 

Essa expedição apresentava, entretanto, 
um grande inconveniente, porque logo que o 
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mnnigo que occupava Nonohay soubesse que 
ella tinha partido para ag•1elle destino, podia 
atacar a Colonia do Xapec6, então fracamente 
defenôida, e sem ter ai,·:da completas as suas 
fortificações 1 pois, o pessoal da expedição seria 
tirado daquella posição; portanto, resolveu 
aquelle official esperar qne se approxirnassem 
do Porto da União os reforços enviados pelo 
Coronel Carneiro e, eu tão, partir para a11i ape
nas cou; o seu pigurte e assim não enfraque
cer ia as suas linhas de defe:sa. 

Infelizmente, estes reforcos não vieram. e 
nern podiam vir, porque as forças sob o coi11-
mando do im mortal defensor da Lapa er3m em 
numero diminuto, como depois soube aquelle 
Com mandante. 

O.s pcrncos lega.listas de Palmas estavam 
impressionados com f:Stes factos, e completa· 
mente desanimados da victoria do Governo. 

Que esforço para, reerguer aquelles espíri
tos abatidos! 

Agora chegavalll outras versões scbre a 
presença de Pio Tnrelli no Porto da União. 
Entre ellas a gne pareceu-nos mais vcrosimel, 
foi a que affirmava ter vindo esse official levar 
os vapores para o Rio Negro, onde ia embarcar 
a força inimiga, para vir em retirada, devendo 
ella desembarcar no mesmo Porto da União, 
para d'ahi marchar por terra para o Rio Gran
de, porque Gumercindo encontrára resistencia 
im possivel de vencer pelo lado da Lapa e da
quel] e rio. 

Era preciso estar prompto para esse caso. 
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No dia r r de Janeiro o Coronel Bormann 
officiou de Palmas ao Maj or Ernesto J eo1ás 
n' es te theor: · 

"Confirmo as ordens dad'ls em meu telt::gnimma re
servado ·que vos dirigi em 9 el o corrente. Segundo as 110-

ticias que tenho, os federalistas em numern de 30 , com
rn a nd ados pelo rº Ten en t e Pio Torelli, &poderaram-se do 
vapor "Poti nga•;, e depois de armal-o com '1ma metralhadora 
aprisionaram todos os vapo res que navegam no Iguassú 
com o intuito de trazerem as forças que invadiram St. 
\..'.athilrina, para o Porto d a União e retirarem-se por Pal
mas para o Rio ~_;.rand e. 

11 Deveis calcular bem a i 111 portancia da situação e estou 
certo que dareis ás fortificações 11111 energico impulso para 
quar.to antes, dentro de poucos dias , estRrem terminadas 
as da frente do acampam ento, cercando-se depois os flan
cos e retagu31·da ela povoAyào por um fosso pelo menos 
ele 2,"'2 ele profundidade (to palmos) e 3,"'3 de largura (15 
palmos). 

uLogo que chegar o Capitão Messias Berthier de Al
me:da e se achar fardada a força sob o com mando do mes
m o Capitão, armada com cla vinas e espada, deveis reunir 
á ella os colonos de cavallaria e armal-os com chtvinas 
Spencer e \Vinche.<;ter. Esta força deve estar prompta a pri
meira voz. - 'Sande e Fr;;teruidade. - Coronel J. B . BOR
MANN, Commandante da Frontei1a. 

No dia r2 chegou nm espião qué aque1le 
Coronel mandára ao Porto da União, com a 
noticis. de qne Pio Torel1i voltára para o Rio 
Negro, não levando, porém, os Vdpores do cida-
dão Amazonas. · 

Antes, porém, de reco1her-se ao Rio Ne
gro, Pio Torel1i e os seus companheiros, 
praticaram actos atrozes na3 ma1:gens do Rio 
Iguassú. 

Um velho oct::igenario de nome Portes, 
morador ,no · sitio ~enominado «RoseiraJJ, foi 
preso por ser 1ega1ista e conduzido para bordo 
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c.\o vapor- c<Cnrityba>>,-oude lhe propuzeram 
rl=sgatar a vida por dez contos de reis. O preso 
declarou que não tinha essa qnantia, e, então, 
disseram-lhe que ia ser h'quzdado, ao que estvi· 
camente respondeu q t~e o homem nasceni para 
morrer. A. faca sicaria entrou em accão e o 
sangue do velho estoico, espadanando~se, sal
P!cou para sem i;>re a consciencia de seus assas
smos. 

O execra vel sicario qUe degollou Portes 
chamava-se Anacleto ; era patnota, graduado 
em Capitã'.), e com esse repugnante crime, o 
desgraçado rnnfessára que tinha o numero de 
suas victimas attingido já á 48 ! 

Um marinheiro bebeu um copo cheio do 
sangue do velh0 Port~s ! Esse assassino sabia 
que a vista, o cheiro e 0 gosto do sangue, são 
estirrrn1antes para a realisação de façanhas 
corno agnella. Ao levar aos labios a terrível be" 
beragem, o monstro ergLleu vivas á Patria e á 
liberdade! 

Logo se soube qne, iam presos no · vapor 
ccCuritybai> e assistiram a immolação de Poru 
tes o polaco Bernarào Kokrane, os brasileiros 
Licínio de Me11o, Fernandes Marques, e Isi. 
doro José 'Barbosa. 

Forqm felizes; escaparam com vida, pela 
intervenção do cidadão J oaqnim Luiz Gomes 
dos Santos,· federalista, homem bom e gene-
roso, conhecido por Nhoca. · 

O cidadão A bel Caim de Souza Lima, 
agrimensor 1 morador na Palmeira e que reu
nira-se ás forças revolucionarias, lavrou no 
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dia seguinte ao da immolação de Portes um 
energico protesto contra o miseravel crime; 
mas, lavrou-o com a propria vida e o proprio 
sangue, porque aguelles selvagens responde
ram ás palavras desse homem de bem, dego.1-
lando-o. L:a.vrador, chefe revolticionario, con
correu tambem para .não serem irnmolados os 
com pan beiras de Portes. 

Essa gente não queria protestos; só 
aceitava o silencio ou fi-ancos applausos. Os 
protestos provocavam suspeitas ; estas as de-
gd1las. -

Quando vemos estes Anacletos, 1embra
mos-n0s dos sectarios dos deuses sedentos de 
sau gue das religiões barbaras. 

E esse Anacleto começava apenas o seu 
noviciad-:i e já uos altares daguellas divindades 
havia immo1ado 48 victimas ht1manas ! 

Nos tempos <la Republica Rom?..na quando 
succedia alguma grande desgraça ou triurn
pha va um crime revoltante, 0 ·povo invadia os 
templos e quebrava as imagens dos deuses, 
corr10 ·um protesto contra a injustiça d'elles. 

Pouco depois do hediondo assassinato do 
velho Portes, voltavam os seus assassinos para 
o Rio Negro no vapor «Potinga>> e uma força 
1e~l, command_ada pelo Tenente de patriotas 
Francisc(• Bace.llar, que os esperava, metteu á 
pique ~sse barco e o peito de Anacleto foi 
varado por uma bala. · 

O nosso Deus, é o caso de dizer, é justo 
realmente; não é como os deuses dos antigos 
romanos. 
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Pelos lados de Non~hay não tin harn sido 
menos condemnaveis as scenas. 

Sempre a cleg0lla, sempre o assassinato a 
rega r de sangue a terra, para germinar e fe
cundar as tremendas ~ fataes represa1ias ! 

N'essi:l villcL era chefe politico um Capitão 
da Guarda Nacional de nome L anrindo Car· 
doso de Menezes, que algnrn tempo antes viera 
asyiar-se no Paraná. 

Foi elle que autorisou a morte de Maneco 
Pedreiro·, e de Manoel J oào, conhecido por 
Coca-Mico , e dos quaes já fallamos em outra 
parte deste nosso livro. 

Urna desditosa mulher chamada Emeren
ciana,- :naior de 70 annos, tinha u111a filha que 
vivia com Coc::i.-Mico; a morte desse rapaz lan · 
çou a velha em um ten-ivel desespero e a sua 
dôr arrancou-lhe imprecações. Dizia a misera 
que o assassino de Coca-Mico não havia de so
brevi ver-lhe por muito tempo, e que os fede
ralistas nunca haviam de governar, e por infe
licidade d'ellct o cnlpado do assassinato morreu 
de uma pneumonia poL1co::; dias depois, e assim 
foi e1la considerada como urna bruxa, uma fei
tice-ira perigosa. · 

Lavraram, pois, a c;ua sentença de morte. 
Uma partida de facinoras foi á casa de 

Emerenc-iana que se achava doente, de cama; 
arrastaram-n'a para fóra, travando-se, então , 
uma lucta desesperada, porque suas duas filhas 
dispútaram-n'a á sanha sicaria; uma foi gra
vemente ferida, mas os canibaes, como era 
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natural, sahiram victoriosos, e degollaram-na, 
tendo antes jarretado a misera. 

Immolar uma velha maior de 70 annos 
pelo receio de seus sortilegios ! Infamia e 
superstição. 

Um honrado cidadão de nome João Pereira 
da Siln., por alcunha João Mineiro,inoffensivo, 
retirava-se do ·carasinho para Palmas, e ahi 
em Nonohay foi barbaramente degollado. 

Deixemos por alguns momentos esse sce
na rio de degolla, lembrando, porém, ao leitor 
que Sylla um dia deliberava no Sen::ido romano 
no meio dos senadores. De repente, um ruido 
mf'donho se on viu e os senadores tremeram de 
horror; Sylla, porém, calmo, tranqnillo, disse
lhes: ((Não vos inquieteis, padres conscriptos 
com estes gritos; sflo de algLlllS miseraveis 
qne 111a11dei castigar.>i 

Os espantvsos gemidos e larnentqções q11e 
se ouviam, eram de oito mil adversarias qne os 
algozes degollavam por ordem elo clictador. 

João Mineiro para não perturbar com os 
seus _gemidos as deliberações dos chefes de 
Nonohay, presididos pelo Sy11a da localidade, 
o chefe Lan-rindo Cardoso de Menezes, foi 
arrastado até as margens de um arroio proximo 
á Villa, cheio de pequenas cachoeiras, cujas 
ag·oas t1-.11n ultuosas abafavam o rugido dos 
tigres, 0s gritos lancinantes das victimas, e as 
gargalhadas estridentes e cynirns dos bandidos 
d ego 1 ladores. 
. E o homen.1 que consentiu no assassinato 
de Emerenciana, no de João Mineiro e outros 1 
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permittiria tranquillo, indifferetite, a immo1a
ção de oito mil adversados, se elles tivessem o 
infurtunio de cahir-]hes nas mãos. Faria 
talvez, questão apenas de não lhes ouvir os 
gemidos. · 

Apesar de tantas desordens em Palmas, 
aioda felismente nãc, tinha corrido sangue. 
Os chefes principaes da opposiÇão tinham sido 
alheios áquelles tumultos e desejavam, então, 
sinceramente evitar effusão de sangue. Faça
mos-lhes justiça. As figuras secundarias, 
sim, essas queriam tornar-se proeminentes; 
ardiam pela 1 ucta. 

Toda sympathia pela revolução, não 
Íevaria aque11es chefes ao terreno das vias de 
facto . Era um sentimento platoni..::o; só p1ato
nico,, 1~ or emqnanto, o que e11es nntriam pela 
causa revolucionaria. 

O Commandaute da Fronteira aconselha
va que se abstivessem de derramar sangue, 
porque_ da primeira gotta gne, por motivos 
políticos cahisse, então, no solo palmense, bro
tariam rios caudalosos. 

Quantas vidas se extinguirião para ex
piar o crime de Pio Torelli ? 

A' 13 de Janeiro o bravo Coronel Carnei
ro telegraphou ao seu co1lega Bormann pedin
do que expedisse mais um proprio ao_ Senador 
Pinheiro Machado, para que lhe mandasse 
munição Krupp. 

Partiu immediatamen te para Lages o Al
feres Carneiro com. o telegramma do heroico 
defensor da Lapa. 
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IV 

Os factos que st: haviam dado nas mar-
. gens do Iguassú, o assassinato do infeliz Ma
jor da Guarda Nacional Portes, a orisão de 
alguns legalistas, os saques e mais crimes q.ue 
são sempre o cortejo das rev0l uções, obriga
ram o Commandante do Districto a mandar o 
Tenente de Cavallaria do Exercito Fridolim 
Costa, á frente de roo homens do 10. º Corpo 
de Guarrlas Nacionaes, bater o inimigo que se 
suppunha achar-se em São Matheus. 

Com o mesmo intuito partiu da Lapa, por 
ordem do intrepito Coronel Carneiro, o Ca
pitão Rolemberg, co!TI uma força do Regimento 
de S·~gurança . Em São Matheus já não encon
traram o inim1go, Acompanhava a expedição o 
Major da Guarda Nacional Luiz Maciel, em 
caracter particular. 

N'aquella localidade tratou Rolem berg de 
fortificar-se, emquanto Fridolim explorava as 
circumvisinbanças. Este official foi sorprehen
dido em uma emboS'.28.da no ((Rio das · PeLiras)), 
ficando f6ra de com bate 15 companheiros: 10 

mortos e 5 feridos. Entre estes conta va-~e o 
proprio Tenente Frido1im, levemente. 

Essa emboscada foi preparada pelo chefe 
fe deralista ·Ulysses de Farias. Rolem berg se
guiu em protecção ao seu companheiro; mas, 0 

inimigo retirou-se ao presentir que se approxi
mavam mais forcas. 

Os acontecimentos precipitavam-se. 
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Os chefes revo1 u-::ionarios, reunidos em . 
principio de Janeiro em S. Francisco, depois de 
discutirem os planos de at~tque ao Paraná, as
sentaram em rea1isar o do Coronel Jacqnes 
Ourique, Ch .Je· da Com missão de.Engenheiros, 
official reformado do Exercito, inte1ligente e 
bi:avo. 

Esse plano consistia em atacar simu1ta
neamente 0s pontos principaes, occnpados pelas 
forças legaes, Paranaguá, Tij ucas e Lapa . . 

Já dissemos que o inimigo correspondia-se 
com os federalistas paranaenses. 

Estes, que estavam informados da proxima 
invasão, t_rataram de conspirar para revoltar a 
guarnição de Paranaguá e assim facilitar mais 
a posse dessa cidade que ia ser atacada por 
a.1guns navios da esquadra, como fôra com bi
nado. 

O cidadão Theophilo Soares Gomes que 
residia em Antonina e fôra convidado para 
retirar-se para Paranaguá, por estar tramando 
contra o Governo, foi o chefe da conspiração. 

Com effeito, á 11 de Janeiro, pela madru
gada, quando já cruzavam á barra daque11a 
cidade alguns navios revoltosos, rebentou a 
revolta. 

Era uma parte da Guarda Nacional, á qual 
se reunira alguns civis, capitaneados por Nar
ciso França. Dis?tmha a revolta de 4 canhões 
Krupps que foram assestados contra a cidade e 
logo romperam fogo. 

· Graças aos esforços intelligentes Jo Coro
nel Commandante da Guarnição, o bravo 
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Engenio de Mello, Capitão Faria de A.lbuguer· 
que, Coronel da Guarda Naciorial João Gui
lherme Gnimarães, e outros cidadãos, depois 
de um curto mas vigoroso fogo de fuzilaria e 
de canhão, á r hora da tarde estava abafado o 
movimento. ·o Vice·GovernadcJr, ao saber da 
revoJta, preparou .. se para seguir 1--ara aqüella 
cidade com uma força rio c<Bata1bão 23 de No
vembroJJ, prompt0 a reunir-se aos defensores d.a 
lei. Com effeito, part iu á tarde ; voltou, porém, 
á Capital no dia seguinte, sem ter tido neces
sidade de ern·pregar as anuas . Apenas abafado 
o movimento foi pn:so o cidadão Theophilo 
Soares Gomes e, ao <rnoitecer daq ne11e dia, 42 
presos políticos estavam recolhidos á cadêa 
civil, e 68 Guardas Nacionaes dos revoltados. 

Prestaram tam bem do lado da legalidade, 
n'essa emergencia, os melhores serviços, o 
Coronel Arth urde A breu e Major Fausto; mas, 
os que mais se salientaram pela coragem foram 
os Capitães Fada e Albuquerque, da Artilheria, 
e Leon Souni , da Guarda Nacional. 

Como era natural, logo qne arrebentou o 
movimento em Paranaguá,as autoridades d' essa 
cidade communicaram o facto criminoso ao 
Vice-Governador, e durante o tempo do tiroteio 
era e1le informado de todas as peripecias. Entre 
os telegrammas que dirigiu em resposta ás 
com m unicações, encontraram os federalistas 
um dessa autoridade que serviu e ainda hoje 
serve de arma de ataque. 

Era n'estes . termos, e .foi publicado na 
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Fede1ação de 28 de Janeiro de 1894 sob a ep1-
grnphe-- S êde de sangue. 

«Reservado · e urgentissimo.-Sciente. -Vou mandar 
preparar trem especial para .seguir para ahi. Entendam-se 
com chefes militarts e pr0ceda111 innexoravelmente contra 
revoltados, fazendo-os passar pelas armas incontinenti . 
Aos paisanos implicados applicam-se as leis da guerra. 

«Dizei-me urgentíssimo se preciso fazer seguir força 
d 'aqui, levarei commigo. Informae-me de tudo. » 

A mesma Federação, na mesma data, tam
bem publica sob o titulo - Fuszlamento- estes 
dous telegrammas que e.xtrahira do S eculo, 
orgam federalista em Parauaguá: 

«Ajudante General do Exercito - Rio . - Peço-vos 
ordem mandar fuzilar principaes chefes federalistas Pa
·ranaguá. -·-General PEGO.» 

uCnrityba - Poieis fazei-o apóz conse lho rie guerra. 
-- :liarechal ENSAS." 

Somos 0aque1les que pensam que nas 
revoluções não p6de ser decretada a lei marcial 
por oppor-se á isso a Constituição da Republica; 
e, portanco, sendo expre:,;sa a Constituição a 
esse respeito, admittindo·a sómente no c::iso ê e 
guerra externa, a sua applicação em out:-rac; 
circumstancias é um abuso. Entretanto, e11a 
foi decretada, base8 ndo-se o Governo da União 
em opiniões de jnriscunsultos que a julgavam 
applicavel ao caso, isto é, aos nvoltosos . 

Mas, estes que accusam o General Pêgo 
Junior e o Vice-Governador por esses te1e
grammas, não lembram-se que os crimes de 
seus correligionarios, crimes taes como o de 
Tarnandaré, a degollação de Portes, a embos
cada do Rio das Pedras, onde cahiram mortos 
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io republicanos e sahiram 5 feridos; o assassÍ· 
nato de alguns dos bravos que foram prisionei
ros nas sortidas do intemerato Coronel Car
neiro, e de alguns dus valentes defer:sores de 
Tijucas, colhidos traiçoeiramente, e afinal a 
revolta des:::a p:>rte da Guarda Nacional, em 
cuja ho::ira e lealdade se cunf.ára; podiam ::;er 
causa de arrebatamentos, de impetos de infiin
gir casti1ro tremendo nos autores, cnmplices, 
directos e indirectos da::; calamidades que pe
savam sobre b Estado, cuja ordem, t1anquilli
dade e defesa lhes estavam confiados. 

Sejam justos; porque se estas accusações 
têm por fim justificar a impatriotica conducta 
de ensaguentar~m a Republica; é bom lem
brarem-se qüe s6 depois de taes crimes, pra
ticados com aleivosia, traição e escarneo; é 
que aquellas antorjd.:ides t.elegrapharam nos 
termos que conhecemos. 

Quantos cahiran), porem, fusilados? 
Os presos políticos foram recolhidos á 

cadêa · no dia r r de Janeiro e s6 depois de 
occupada a cidade, pelos seus correligionarios, 
no dia r6, viram-se postos em liberdade; per
maneceram, por consequencia, 5 dias sob a 
vigilancia dos defensores da legalidade, tempo 
de sobejo sufficiente para executarem-se as 
ordens de fusilamen to. N'essa cidade ·estive
ram o Vice-Governador e o General Pêgo, logo 
depois de recolhidos á cadêa os comprometti
dos; entretanto, nenhum foi immolado, o q ne 
demonstra com uma eloquencia irrespondivel, 
que a reflexão, a calma e a voz da humanidade, 
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substituiram de prompto o arrebatamento de 
colera, a irrupção de indignação, a idéa qe 
vingança, e de um casr.igo tremendo, exem
p1ar e prom pto. Bastantes dores teriam sido 
poupadas á humanidade, se, n'essa horrivel 
lucta, a co]era do primeiro momento, provocada 
pelos crimes dos acl versa rios, pudesse, ra pi da 
com o relampago, ser _snbstituida por senti
mentos generosos. 

Já um grande Capitão, nas horas que phi
losopha va no exilio, dizia aos Generaes que o 
acompanharam no seu infortnnio : 

"º homem verdadeiramente homem, não conserva 
odios ; sua colera e máo humor não durão mais do que 
um instante: é o relam pago. ,, 

Mas, o qne succedia pelo lado de Tijucas? 
O contingente que seguira com o Capitão 

Ismael do Lagoi depois de marchas e contra
marchas no inrnito de escolh~r posição, e nas 
quaes essa peqne.1::i. .força mais se redusira 
com as deserções dos Guardas N acionaes ; 
armou as suas tendas de campanha em Tijucas, 
drmde tratava de abrir uma estrada para · o 
Rio Negro. 

A' frente d'esse serviço esteve o enge
nheiro Hercilio Lu% que adoeceu, sendo su
bstituido pelo bravo e honradu Tenente--Çoro
rouel Joaquim Martins éle Mello, 

Algns dias antes de definitivamente a11i 
acampar, havia se offerecido parn irá Lapa 
communicar ao bravo Carneiro as condições 
em qne s.e achava a força, o dr. Oliveira Portes, 
então Juiz de Direito de São José dos Pin haes. 
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Seguiu n'essa perigos::i. comniissão, acompa
nhado do Alferes Antonio de Jesns; mãs, fo
ram ambos aprisionados pel'b inimigo. 

No dia 9 de Janeiro dous soldados do «Ba
ta1hâo Franco A tiiadoresll, rapazes, um de 14 
annos, outro de 15, que estavam de serviço nas 
avançadas, foram munir-se de agua e cahiram 
em poder de um piquete inimigo, sendo um 
barbaramente degollado e o outro, que resistira, 
ferido gravemente. 

O gritos fizeram avançar acceleraclamente 
outro soldado do mesmo Batalhão que, com os 
tiros de sua espingardai pôz em debandada os 
facinoras, ferindo com um bahsio o dego11ador. 
O que fôra ferido gravemente já estava por 
terra para ser degoJlado; recebera os ferimen
tos no momer: to de defender-se do facão, pres
tes a cortar-1he a garganta . 

. Se não fôra a intrepidez de seu camarada 
qne avançára sem cogitar do numero de ini
migos que tinha na frente, tambem seria morto. 
Esse · intrepido patriota chamava-se Cabo 
Verde. 

Pelo lado da Lapa já tinham havido im
mo1ações, e qnando isso se praticava, o bravo 
defensor da cidade tratava com a maior huma
nidade os prisioneiros. Entre estes contava-se 
Manoel Agner, por alcunha Maneco Padeiro, 
com plicado no motim de Tamandaré. 

Como é triste ter de 1 nctar-se com ad ver
sario:s taes ! A lucta perde inteiramente o cara
cter honroso que deve ter, e, o que é peior, 
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autorisa as represa1ias ; arrasta á tremendas 
desforras. 

Uma parte dos invasores, com a pratica de 
actos atrozes, procurava vencer pelo terror, 
esquecida de que, se tal sentimento pudesse 

· incutir no seu inimigo , a reacção seria medo
nha porque o pavor teria um termo. 

No dia n cedo, quando os navios revolto
sos crnsavam na altnra de Paranaguá e parte 
da guarnição dessa cidade revoltava-se, Tijncas 
era atacada pelo inimigo. 

Os cànhões Krnpp, sob o commando dos 
hr::i.vos Tenentes Oandido M nricy e Mazza, 
desde o co'meço do conflicto entraram em 
acçã6 e os sens terríveis schr::i.pneis ceifavam 
as 1inhas adversarias, matandé,_as ou ferindo.as · 
A fusilaria auxiliava vigorosamente o morti. 
fero canhoneio. 

Debalde o inimigo respondia a metralha 
dos Krnpps com um pequeno canhãn Witerwth, 
2 canhões de tiro rapido e uma metralhadora ; 
osschrapneis adversados mutilando as gnar· 
nições destas boccas de fogo, punham-nas f6ra 
de c:mbate. 

O conflicto que começara ás 5 horas da 
manhã, s6 terminou ás 6 da tarde. N'eile tam
bem tomaram parte a ala esquerda do bravo 
Franco-Atiradores, commandada pelo dr. Xau
dó, um contingente sob as ordens do Capitão 
Cotrim e os redusidos contingentes do 5.0 e 
6.0 Batalhões de Guardas Nacionaes. Ao todo 
n ns 200 com batentes. Um a parte d essa pe
buena força de Guardas N acionaes, condeco-
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rada com os pomposos nomes de Batalhões, foi 
mal collocada e, portanto, pcuco auxilio pres
tou; mas, portou-se briosamente. 

O ataque á principio foi dirigido por 
A pparicio Saraiva ; mas logo depois pelo pro
prio Giunercido, á frente de 1800 homens, tendo 
como lugares Tenentes Jacques Onrique, 
Amaral, Sebastião Bandeira, Folião, -e Nor
berto Bezerra, Commandante da Artilharia. 
Os atacantes exibiram valor, 

!ijucas infligiu uma tremenda derrota go 
rn1m1go. 

Gumercindo resolvera retirar-se do cam
po de acção e do Paraná; encontrára o que não 
esperava e que não lhe fôra promettido. 

As promessas eram de uma marcha tri
umphal até as fronteiras de São Paulo, passan
do por Cúrityba para receber as corôas da 
victoria incruenta ! _ 

O proprio inimigo confessou o seu grande 
revéz .. 

As perdas da força legal foram diminu
tas : 7 mortos e 20 ferid .)s, entre estes o va· 
lente Tenente de Artilharia Antonio · Catãci 
Mazza, qne veiu a fallecer alguns dias depois. 

A victoria foi devida especialmente á ar
tilhari9. e ás espingardas dos Franco A tira
dores. As perdas dos federalistas foram gran
des. 

Um dos seus medicas, o Dr. · Angelo Dou
rado, em um livro que pn blicon intitulado -
voluntarzos do Martyrto - diz á pagina 152 a 
respeito d'esse ataque: 
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cdVIuitós eram os feridos que chegavam. Uma d.as 
casas. não pod1mdo contel-os todos, tivemos de abrigar · os 
outros em outra casinha mais proxima da 1inha inimiga. 
O chão tinha se tornado lamacento co111 o sangue que 
corria. O m 1ior<"s estragos eram feitos por explosões das 
granadas inimigas, etc ., etc., etc.» 

L'lurentino Pinto, Chefe do 2° Corpo de 
Exercito, diz em sua ordem do dia de 30 de J a
neiro, entre oufras cousas: 

«Como sabeis e está na m emoria de todos, o revez 
soffrido pe1os bravos companheirosdo 1 º Corpo do Exer
cito Libertildor, fez aventar a idéa de uma retirada des 
astrada, etc., etc., etc.» 

Gumercindo era apencts üm valente guer
rilh eiro, sem no;ões de tactica ; desa11imára 
com as pedas de Tijucas; procurou, portanto, 
disfarçar o desal~nto, explicar a resolução que 
tornár:. de desistir da posse do Paraná, á falta 
de cumprimento do que s e combinára para o 
ataque simaltaneo de Paranaguá, Lap ::. e Ti· 
J uca.s. 

Diz o Dr. Angeio Dourado, na obra já ci · 
tada, pag. 154, referindo·se á retirada do campo 
de batalha: 

«Pouco depois começaram a chegar nossas forças fi 
cando sà lÍma á 1etaguarda. Depois passou Gumercindo 
que me di,·se que tinha mandado retirar, porque tinha 
sabido que 110 dia convencionado para o ataque simulta-
11eo, a esqnadra, qne devia atacar. Paranaguá, ainda se 
achava em S. Francisco e que Piragibe não havia atacado a 
Lapa porque ainda se achava longe. conforme soubera pelo 
Major Doria. Que ia res olver se devíamos permanecer ou 
irmos embora, visto que era impossivei 1uctar, onde nin-
guem cu mpria o que se combinava.» -

Entretantu, os navios crusavam já nas 
proxi midades da barra; a traição em Parana
guá procurava facilitar a victoria dos mari-
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nheiros revoln cionarios, ao arredor da cidade 
da Lapa o inimigo se preparava para investil-a, 
preludiando o assalto com pequenos combates, 

O plano, pois, tinha-se ini-:;iaJo; Gumer
cind0 não tinha razão. · O desalento era quem 
falava e recriminava n'esse momento. 

Até o dia :::4 nú:ihuma novidade de monta 
se dera em Tij ncas, a não ser n chegada da outra 
ala do valente <<Batalhão Franco Atiradores)), 
C()mmandada pelo Tenente:-Coronel José Bivila
cqua, e a approximação, ao c·ahir da ta-rde, de 
piquetes do inimigo. 

Pelo lado da Lapa, como dissemos ha pou
co, pelejava-se; Carneiro e- L:icerda não deixa
vam o in i l1l igo em repouso. Iam procn ra1-o e 
os con:flictos se succe-diam com yantagens para 
a legB 1idade; a guarnição, porém, se desfalcava 
de pessoal pela riecessidade de reforçar Tijucas. 

Consta dos documentos federalistas qne 
as fo!·ças de Tijucas ~stavam fortificadas no 
dia r r de Janeiro. Isso não é exacto. Parte 
da infantaria aproveitou os accídentes do ter
reno ; _outra parte bateu-~e apoiada ou defen
dida 110 começo da acção, pelas cercas dos 
quintaes das casas. A artilharia trovejou pos
tada em uma eminencia, á descoberto. 

O Capitão Ismael do Lago, commissioaa
do em Tenente.Coronel, e eatão Commandante 
da posição, como sabemcs, não se descuidou 
de sua defesa. 

Esperava novo e proximo ataque, e s6 
então comecou a abrir fossos nos interva11os 
das casas da, povoação; construiu trincheiras ; 

• 
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eu1fim, improvisou fortificações em todos os 
pontos fracos. No dia r r nadrr d'isso havia 

O Tenente José Candido :da Silva Mnricy, 
que se havia distinguido de modo brilhante na 
refréga de r r, propôz a retinda da força para 
o R incão ou Taboado, posição cnjas pr0prie
dades defensivas, na realidade, Pram com;>le
tas; entretanto, o bravo e denodado Comman
daute Ismael do Lago não conc0rdou com a 
proposta, pc•rquf' n'aqnellas condições em que 
se achava e animados todos pela victoria da 
quelle dia, parecia a retirada · ir desfallecer o 
animo dos combatentes e· perder-se assim toJa 
força moral, todo prestigio do passado trinm
pho. Na noite de 15, o inimigo atacou a 
rectaguarda da posiçã0 e cortou a linha de 
retirada. 

Esse proceder attesta que elle esperava 
que a guarnição pretendesse abandonar o ponto 
para fazer-se forte em outro sitio, cujas con
dições de defesa fossem melhores; assim, quer 
a retirada se effectuasse em pteuo dia, quer á 
noite, a pequena força de Tijt~cas, de:sfakada 
de cavallaria, seria anniqnilada em raza cam
pauha durante aquella operação. 

Na tarde daquel1é dia chegou um reforço 
composto de 80 praças do 17.' de Infantaria 
de Linha, 20 da Guarda Nacional da Lapci., i 
can hões Krnpp, guarnecidos por Guardas Na
cionaes de Cnrityba. Estas boccas de · fogo, 
poreú1, vieram sem m u n içãv {!) Era fraco 
esse reforco. 

Um ~ffi.cial distinctissi~o vinha com esse 
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pequeno cont1ngente : era o Cornnel honora
rio do Exercito, dr. Adriano Pimentel, vete
rano da Campanha do Paraguay, e ex-deputado 
á Constituinte pelo Estado do Pará. Elle 
assumiu o Comman<lo da praça de Tijncas por 
ser ali o official mais graduado. 

Já dissemos, por alto, que o inimigo ata
cara a posiçã0 .pela rectaguarda na noite de 15 ; 
mas, cumpre lembrar que fôra J epellido. O 
combate, entreta.nto, prolongou-se vivo, sem 
interrupção. 

Amanheceu o dia 16 e o fogo não só de 
infantaria C'omo de canhão proseguia sempre. 
' Postad·o em uma eminencia, o inimigo do
minava a praça e fazia certeiras pou ta rias. 

O Com,nandante Lag-o cahiu ferido. por 
uma bala na coxa direita. O Coronel Pimentel, 
chefe da _ praça, resolveu ton ... ar á baioneta 
aguella posição. Essa importante empresa foi 
entregue a.os corajosos Capitão Thendorico 
Guimarães e A1feres Jocelym de Alencar Oli
veira, qLté á frente de 40 praças do r7°de1inhi:i, 
valorosamente investiram á posição, aos vivas á 
Republica e ao Marechal Floriano, A posição 
foi arrebatada e aque1le punhado de valentes, 
reforçado com mais 40 soldados do mesmo 17° e 
20 bravos Franco·A tirad~:ires, al1i se conservou . 
.A 1ém do Com mandante Lago, cahiram depois 
feridos o Capitão Orozimbo Marcondes, Te
nente Felix, 2° Tenente Jesuino Dias de Ca
margo, e mais nove praças . . O obituario da le
galidade foi n'esse dia de tre~ p1·~ças. O ini
migo deixou na pos_ição 4 mortos; ignora-se, po-

• 
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rém, o numero de feriria::. No mesmo dia elle 
tentou retomar a posição ; mas, o Capitão 
Theodorico repelliu·o; ahi cahiu mais .um ferido 
- nm Franco-Atirador. 

A' noite, a posição foi abandonada pelos 
nossos, porque podia ser atacada por fJrças 
superiores e ser impossível soccorre1-a, pois o 
inimigo certamente levaria um ataque geral á 
toda linha de defesa , desde que presen tisse
q ue a guarnição se desfalcára para proteger os 
occupantes daquelle ponto. 

O reforçu que ha.via chegado era pequeno 
e os 2 canhões, como já dissemo8, não tinham 
munição, ao pass0 que a columna inimiga, já 
antes superior em numero, eugrossára com a 
chegada de tropas frescas e relativamente nu- · 
merosas. 

Lancemos agora as nossas vistas para 
Paranaguá. 

Tínhamos deixado a revolta suffoca<la e o 
pavilhão do Contra-Almirante Mello :fluctuan· 
do á mercê das brisas do mar, desse mar que 
banha as costas paranaenses . 

No dia r3 approximou-se: á barra o vapor 
«Esperanç a)) e recebido 8. bala pela Fortaleza 
que ·all i existe, fez-se ao largo. Era um reco
nhecimento certamente que fizera; experimen
tára as dispCiSições do forte. 

No dia seguinte cedo o cruzador (cRepubli
ca>i, collocado na barra do Sul, protegia a - mar
cha do <cUranci> e do ,(Esperançan que avau-ça· 
vam pela barra opposta, sob o fogo daquel1a. 
Fortaleza. 
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A sua pequena guarnição teve logo de 
abaudonal-a e refugiar-se nas mãttas que lhe 
:ficam á retaguardGi, porque o forte não estava 
armado convenientemente ·para obstar o força
mento da barra, e do «Uraüo>J e do«Esper~nça» 
partiam forças de desembarque, numerosas, 
p0ra tomal-o. 

Em todo caso, o forte lavPou o seu protesto 
de fogo, não deixando impunemente,silencioso, 
transpôr a sua bateria os na vi os revoltosos. 

Con vem lembrar que essa, fortificaçãv an
tiquíssima, nenhum valor tem hoje como obra 
de defesa e de ataque. 

O seu armamento consistia em 11 canhões 
do systema antigo e nem todos podiam func
cionar pelo máu estado dos reparos ; tinha mais 
2 Krupps de 7,5 que não pelejaram, como 
attestavão a limpeza e brilho da alma; falaram, 
por conseguinte, os canhões, representantes da 
artilharia antiga, ós canhões da epocha dos 
morrões e .das velas mixtas. · 

Como enfreritar com a possante artilharia 
moder'na dos vasos de guerra revoltosos? 

Forçada a barra e senhor do velho forte, 
onde logo fluctnou a bandeira branca, tratou 
o Contra-Almiranfe de mandar piquetes apri
sionar a ·guarnição fugitiva e de providenciar a 
respeito do prcíjectado ataque á cidade de Pa-,. 
ran3.g_ua. 

O dia 14 ainda foí empregado em prepara
tivos para aquelle :fim. 

Estavam os navios fundeados .em frente 
' ' 
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a ilha das <eCobrasll, mascarad:s pelo morro da 
«Cotingall. 

Os piquetes aprisionarclrn parte da guar
nição da Fortali:za. O Commandante, Alferes 
J oaqi,lim Severi.rno, 2 inferiores, 1 cabo, 6 sol
dados e varios civis, ao todo 50 pessôas, cahiram 
pns10neiras. 

Na posição em que fnndean.tm os navios 
achavam ·se elles fóra das vistas dos defensores 
de Paranaguá. 

Era grande a extensão do littoral que 
cumpria defender, e para isso o Commandante 
da praça dispunha apenas de pouco mais de 
400 homens e 6 canhões Krupps ! 

Essa força era composta de um contin
gente do «Batalhão Patriotico 23 de Novembro>>, 
e de Guardas N acionae~. 

O contingente de linha não excedia de 
meia <luzia de artilheiros. 

A.'qne11es canhões de campanha iam, pois, 
enfrentar com a grossa artilheria dos vasos de 
guerra revoltosos ! 

Fraccionaram a pequena bateria ein 3 di
visõ::s. A r.ª foi collocada na chacara G.e Se
bastião Lobo, e era commandada pelo A1feres 
Negrão e a sua guarnição cowpunha-se de 
patriotas civis; a 2.ª sob as ordens dos Capi
tães, Faria de Albuquerque e Servando Loyola, 
com a guarnição tambem de civis. Esta divisão 
foi postada no sitio den0minarlo ccBarão ;. a 3. ª 
finalmente, assestada no ccPorto d' Aguall, era 
dirigida pelo 2. º Tenente João Joaquim Pires 
de Carvalho e Albuquerque e a sua guarnição 
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constituia-se de 3 praç!:l.s de linha e alguns 
patriotas. . . 

A configuração do littoral não permettia 
que estas divisões, no caso de necessidade, 
pu'dessem crusar os sel~S fogos ; havia gra.ndes 
distancias entre ellas e as forças ce infantaria 
que lhes serviam de protecção, collocadas á sua 
retaguarda, não se podiam proteger tam bem 
urnas ás ontras facilmente. 

Pela manhã de 15, o chefe da praça~ Coro
nel Eugenia de Mello, desejando ter scifncia 
da posição dos navios revoltosos que, como se 
vê, -estavam dentro da bahia, mas, occultos 
por traz da ilha á que ha pouco nos referimos, 
encarr.egou o Capitão do (<Batalhão Patriotico 
23 de Novembro>i, Paulo Assumpção, que ser
via na divisão do Capitão Faria e Albuquerque, 
de fazer um reconhecimento para os lados da-
quella ilha. · 

Era uma commissão perigosa e para des
ernpenhal-a aqut:lle official embarcou em uma 
canôa com os sargentos Gabriel Bitlencourt e 
Ismael Martins e seguiu, chegando a descorti
nar os navios justamente no momento em que 
elles suspendiam ancoras, para entrar em acção. 
Eram pouco mais de 8 horas da manhã . . 

A canôa em que iam Paulo de Assumpção 
e seus companheiros, voltou, á força de remos, 
para a terra, afim de evitar '3. captura. 

Os navios moviam-se em linha de comb.àte. 
O cruzador «Republica» na vanguarda, o 

«U rano)J segnia-o de perto e bem assim o «Es
perança>J. 
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O primeiro tiro partiu de bordo quando 
ainda os vasos de guerra se achavam mas.ca· 
rados pelo serro do ccCotinga».Logo, porém, que 
a artilharia de terra poude visal-os, à rª divisão 
ju:1to a qual, então, estava o Commandante ·aa 
praça, começou o fogo acompanha<lo pouco 
depois pelas outras duas. 

Os trcs navios avançavam pua bater as 
trincheiras, e, c::Hn eff-=itn, chegados á posição 
conveniente, entregaram-se a essa faina, ati
rando ás vezes tambem para a cidade. 

Os canhonaços se succ:ediam ·de parte á 
parte com ex~n. mo vigôr e a 1 ncta, enorme
mente desigual, pois pelej'-lvam 6 canhões de 
campanha contra a artilharia de grosso ca
libre dos vasos de guerra, prolongou-se até 
cerca de meio dia. 

A' essa hora os vapore:s cessaram o fogo, 
recolhendo-se para além do «Porto d' Agua», 
f6r8. do alcance da artilharia adversaria. 

Q.uatr.o horas tinha durado o canhoneio 
federa1ista e apezar da possdnte artilharia de 
bordo não conseguit1 o Contra-Almirante calar 
a pequena bitteria de campanha, com suas guar
nições abrigadas em fracas trinchéiras de areia. 

O que pretenderião os navios revoltosos 
que assim se retiravam do con:flicto? 

Era a pergunta que fazic.m uns.aos outros 
os defensore.:i de Paranaguá. 

O ?OVO acreditava que não soffreria os hor
rores de um bombardeamento porque a cidade 
estava sob a protecção de Nossa Senhora do 
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Rucio e, nas snas preces, invocava o auxilio da 
sua padroeira. 

Deixon-se, pois, ficar confiante, e só aos 
primeiros canhonaços certificou-se que os fra
tricidas zümbam das divindades tatelares, e 
derrocam á bala de canhão os seus templos e 
altares. 

O povo fugiu, então, e com e11e grande 
numero de bisonhos GuardétS N acionaes das 
forças da guarnição. Essa deserção enfraqne
cen ainda mais a defesa. 

Pou~o depois de cess~1r o fogo, chegou á 
Paranaguá o General Pêgo Junior, trazendo 
comsigo de reforço cerca de roo homens àos 
batalhões ro8 e r r r da Guarda Nacional de 
São Paulo. O General immtdiatamente montou 
á cavallo e dirigiu-se ás trincheiras, sendo re
cebido euthusiasticamente aos vivas á RPpubli
ca, ao Marechal Floriano e á si. Elle acrediton 
que o i.nimigo, vendo o valor da guarnição do 
littoral, tivesse abandonado o plano de tomar 
Paranaguá á viva força .: resolvesse navegar 
para A.nto'nina,onde esperava ser fraca a <lefesa. 

Como o General, 0utros inte>rpretaram as
sim a retirada dos n::i.vios revoltosos. Reso l ven 
elle, pois, segn1r para Marretes, ponto mais 
proximo da cidade de .Antonina uo intnito de 
acudi] a, levando comsigc 60 homens da guar
nição de Paranag-uá. A· retirada dos navios, 
porem, fôra para aguardar reforços com os 
qnaes, unidos aos seus marinheiros, pretendia 
o Contra-Almirante realisar um deE:embarque 
e apoderar-se da cidade. Com effeito, o vapor 
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«Iris)) reuniu-se aos outros tres, traz~ndo, a1em 
do reforço de sua artilharia, mais 250 comba
tentes. 

Eram 2 horas da tarde. 
O Contra-A1mirante voltou á luct::i. e 

convencido que não fari1 calar a pequena 
bateria, embora esparsa em divisões, como 
vimos, pelo extenso littora1, atacando-as simul
taneamente; mudou de plano procurand0 bac · 
tel-a por partes. 

Recome;ou, pois, o ataque, jorrando a es
quadrilha sobre as duas boccas de fog-o de 
campanha que defendiam o Porto d' Agoa, ou 
de D. Pedro 2. " , um chuveiro de bombas, de 
granadas e metralha. 

Debalde o denodado j:::iveu, 2. 0 Tenente 
Pires de Albnquen1ue, procurava oppôr e, com 
e:ffeito, o fazia, áquelle diluvio de fogo e ferro, 
os seus pequenos projectis 1 

Faria de Albuquerque, vendo que de sua 
trincheira não podia aetingir os vasos inimigos 
com o seu can boneio, a va·nça até a praia e 
bate-se a peito descoberto. 

Tudo é em vão ! 
O patriotismo, o \·alor e a lealdade são 

sacrificados, vencidos pela superioridade. da 
.artilharia 
_., A divisão de canhões do Porto d'Ag-ua é 
(d~srnontada, e a fragíl tri11cheir2, de areia redu
z ida a minas. 
F A peq nena gnarnição retira-se · para um 
·matto proximo. N'esse momento, de bordo do 
·i1iUranos)>, que, então, sem receio, approxima-se 
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de terra, _descem para os seus i:sca1eres officiaes, 
soldados e marinheiros, erguendo vivas. 

Era chegado o momentq do desembarque. 
Os escaleres, cheios de tropa, avançam 

para a terra, aproando para o Porto d' Agua ; 
pouco antes, porém, de abicarem, viva fuzilada 
parte das mattas proximas. O Contra-Almi
rante manda bombardear estas rnattas, para 
proteger a operaçã(h · 

Domingos do Nascimento, avisado do pe
rigo qne curria aque1le posto, avança accelern
damente com cerca de 20 companheiros para 
repellir os adversarios ; ma:>, como fazê1-os 
recuar se elles são tão numerosos? 

As granadas e bombas da esquadrilha 
silvam nos areE"; umas detonam na cidade, 
outras explodem sobn: as trincheiras em minas .. 

Os federalistas · conseguem desembarcar 
apezar da resistencia hercuiea que lhes oppõe 
11111 punhado de bravos. A penas as forças do 
(( Uranoii r isam a terra, os outros navios revol
tosos mahdaram reforços e, em poucos instan
tes, forças numerosas· apresentavam urna linha 
forte, immensa, que levava de vetJcida os que 
em vão procuravam rompel-a ou detel a em sua 
marcha. Ella avan.çava pelas tres estradas 
que vão terá cidade. 

Em pou20 tempo esta"'.'am as divisões de 
canhões Krnpp ameaçadas de ficarem sem reti· 
rada ; entretanto, em pregarldo ingentes esfor
ços, conseguiram .os legalistas, luctando á arma 
branca, conduzir tres canhões até a cidade. 

Um delles foi collocado pro xi mo á estação 
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da estrada _de ferro e apenas ponde atirar dous 
canhonaços; dos outr,os dous, um assestaram 
á porta da cadêa, e. outro na embocadura de 
uma rua. Os tres _restantes cahiram logo em 
P?der. do inimigo e as guarnições ficarnm pri-
s10ne1ras. . 

Os atacantes iam a vanÇand;) para a cidade · 
aos gritos de mata pzcapatt, mata, mata, e _ os 
mais enfurecidos eram os marinheiros. Elles 

. afronta w m valorosamente ' a resister: eia, e por
tanto a morte. 

A defesa, porem, á cada momento se en
fraquecia porque .muitos Guardas Nacionaes, 
aterrados, coutinuava·ru a desertar do' tbeatro 
da 1u.cta. A cesordem v.eiu pôr termo aos es
forcas dos defonsores . 

, O Commandante Eugenio de Mel1o deu 
orôem, então, para reunirem-se em Campo 
Grande as reliquias da força ; alli, porem, 
.chegaram apenas 16 dos combatentes. 

. . Aquelle of:fic~aJ voltou para à cidade e fa 
entrando no hotel de . sua residencia quando 
foi pre::,o e conduzido para bordo do Urano_ A 
debandada pronunciou-se de codo; os que es
caparam de ser prisioneiros, retiraram-se, par
te para Morretes e Curityba, parte para Ale-
xandra. " · 

Um ponto, porem, continuava a resistir. 
. Era a cadeia; defendida por um canhão e 
50 Guardas Nacionaes, dos va1oroso~ batalhões 
.cte São Pail)o · roS.º e ·1n.c O chefe d'es.sa 
defesá ern o. vaÍente Capitão J nlio Garcia. . 

Aquel_les q~.e se appr9ximavam qo ponto, 
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trnnsforma:=:o em uma fortaleza, encontravam 
a morte, porque alem da fusilada o canh5.o 
dirigido por um joven de uome Pedro Macha
do, cabo do 3.c RPgimento de Anilharia, es
padanavci. mortifera metralha. Esse bravo 
precoce bateu-se como um veterano. 

O bravo Julio Garcia foi intimado para 
render--se; não quiz ouvir prnpostas porque 
ainda tinh~ cartuchos. 

Os presos politicos, recolhidos á cadeia, 
corriam sérios perigos. As balas penetravam 
nas paredes da prisão e para evitarem a morte 
.elles estendiam-se no assoalho e assii:u passa
vam. horas longas e peni veis. 

A porta elo edificio fechára -se, afinal, e os 
defensores atiravam pelas jandlas. 

O Contra-Almirante Mello, em sua parte 
official, á respeito da tomada de Paranaguá, 
ao passo que elogia os seus ,marinheiros qut 
a vançarn aos · gritos de mata pú;a-paú, mata, 
mata, dando, assim, com estas expressões um 
caracter de massacre á lucta, refere.se n'estes 
termo_s ao punhado de valentes que defendia 
11 obre e bravamente a cadeia : 

·Batidos ainda uma vez, os nossos adverS<.rios pen
sam ainda poder resistir no.s arredores da cadeia, aco
bertados do infortunlo de quarenta e dois presos politi 
cos e em cujo numero contava-se Q r. 0 Tenente da Ar
mada Francisco de Souza Mello». 

E, difficil compreheder como se pudesse 
corn bater, em taes emergencias, acobei:tado 

. com aquelle infortunio, porque o qne parece 
racional é que o facto de existirem federalistas 
presos na cadeia concorresse justamente para 
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não tornar a lncta tenaz, terrivel e mais pro
longada, depois de estar tudo perdido pJra a 
legalidade, pois a cidade ha longas horas ti
nha cahido em poder dos rebeldes, corno sabia 
Julio Garcia. 

O Ccntrn-Almirnnte não tem uma pa
lavra de louvor para esse bravo que enfrentotl, 
com um punhado de Guardas Nacionaes, tocios 
os seus marinheiros, reforçados por toda força 
rebelde que elle trouxe á bahia de Paranaguá 
no bojo de seus vasos de guerra. 

Não devotamos gr!lnde en th usiasmo aos 
heroes das lnctas intestinas; mas, o valor no 
cumprimento do dever ; a defesa do posto que 
nos é confiado, levada até o sacrificio, deve 
merecer respeitá, louvor e justiça. 

Repetiremc,s que não nos causam an::ou
bos de ardente enthusiasmo os feitos ·aos 
heroes de pelejas domesticas. 

A gloria militnr está alem das fronteiras 
da Patria, e s6 a podemos encontrai· dentro de 
seu territorio, defendendo-o da invasão extran
geira. Isso rnésmo já dissemos algures, 

Ma rio é um heroe, um grande General, 
ve11cendo os Cim bros; um miseravel derra
mando o sangue dos romanos, seus compa- · 
triatas ; Sylla, o seu rival, angmentando a 
gloria e o poderio romanos, no momento em 
que se prepara a sua mina que não consegpi
ram consummar, é um homem extraoràinado; 
mas , um demente, depois, quando, investido 
da dictadura, comprasia-se em dego1lar diaria-
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mente cen teu as de cidadãos, entre e11es hCJ
mens illustres. 

Custodio de Mello,- simplcs r. 0 Tenente, 
Com mandante do monitor «Pará», é um qolosso 
de gloria forçando Curupa,ity e Hurhait8. ; 
General da Armada Brasileira, metralhando 
Nictheroy e Rio de Janeiro, forçando no «Aqui
daba:n)) as .fortalezas de sua Patria, é pequeno, 
liliputiano, e s6 collossal é o seu crime 1 

Continuemos. A resistencia da cadeia pro
longou-se até o amanhecer do dia r6. Desde a 
vespera á noite já faltava agua e alimentos; a 
munição estava mnito reduzida; os defensort>s, 
então, em numero de 30, exten nados de fadiga, 
difficilmente podiam cc1nservar-se de pé. 

Um Tenente de nome Lecoq veiu como 
parlamentario do Contra-Almirante intimar ao 
Capitão Garci::i. a render-se no praso de meia 
hora, mas, na i1itimação não offerecia a menor 
garantia. ' 

O valente officia 1 da Guarda Nacional 
paulista leu aos presos a iutimação que lhe 
fôra enviada e disse resolutamente : 

uPoderia render-me e não seria desbonra para mim, 
visto "não termos mais agua nem viveres para a guarnição 
e prisioneiros; mas, uão se me offerecendo garantias de 
vida para mim nem para a guarnição, preferimos morrer 
glor.iosamente combatendo.n 

A penas concl niu estas palavras, ia reco
meçar a lncta quando os presos, que tinham 
corrido, élnrante toda a peleja, perigo de vida, 
porque as balas, como já dissemos, penetravam 
na prisão, esfnracando as paredes, chamaram
no e, então, o cidadão Theophilo Soares Go-



212 DIAS FRATRICIDAS 

c;---~~lF~--,, 

mes, chefe político em Ant011i11a, um dos prin
cipaes respon saveis pelo sangne q ne se der-
1 amára no Pa ranâ, em seu nome .e no de seus 
companheiros de prisão, garantin que o Capitão 
e a guarda seriãu considerados seus hospedes 
se a lncta não continnasse . 

Com ta] promessa o Capitão rendeu se com 
os seus companheiros. Os presos politicos fo. 
ram irnmediatameut~ postos em liberdade pelos 
sens corre 1 igionariüs vencedores. 

Os principaes chefes legálistas de Pna
nagt1á tivernm ordeIL de prisão e recolheram-se 
para bordo do vapor <cl 1 isi>, a pen as a cidade 
cahiu nas mãos d0s rebeldes; entre aquelles 
cidadãos achavam-se o Coronel da Guarda 
Nacional, João Guilherme Guirnaraes, nego
ciante, Capitão Thiago de Azevedc e outros; 
fonim, pGrém, pouco depois, recolhidos ao Es
tado l\faior da Guarda Nacional. 

Ma 1 ucta distingniram·se varias cidadãos. 
Além do Coronel Eugenio de Mello e os offi
ciaes cujo nome já citámos, os dos Majores João 
Carvalho de Oliveira Junior e Alfredo Paes de 
Barros; Capitães Leão Sonnis, José Luz, Fran
cisco Negrão; Tenentes Theophilo Marques, 
Annibal Carneiro~ A 1varo Natividade; Alferes 
Pedro Viriato de Souza, Clarinrnndo José Cor
rêa, Julio Pernetta, João Natividade, 2º sar· 
gento do J:i;xercit') Ezequiel, soldado · de Pa 
triotas Carme11o Rangel e de outros são apon· 
tados honrosamente. Os Coroneis Theodorico 
dos Santos, João Guilherme e Arthur de Abreu, 
prestaram exce1lentes serviços. 
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O Vice-Governador . apenas começon o 
canhoneio no dia 15, teve sciencia do facto. 
No dia seguinte, no jornal-ccA RepublicaJJ, 
elle publicou uma proclamação que na vespera 
já havia sido distribuída prdnsarnente em 
avulso. 

Era n'estes termos 
PARANA.ENSES! 

«Chega-nos a dolorosa noticia da tomada da heroica 
cidade de Paranaguá, onde os nossos soldados, os valentes 
defensores da Republica, se bateram como heroes, contra 
os banàidos da revolnção, que matam e roubam dando 
vivas á monarchia l 

Por maior que seja o pesar que este facto nos cause, e 
não obstantt: o cortejo lugubre de tristezas com que elle 
se nos apresenta, podeis estar socegados, met:s patricios, 
que a ordem legal no Estado será mantida, pelo firmissi
nio proposito em que estou de assegurar a integridade do 
solo paranaense, ainda que teuha de regal-o com o pro
prio sangue ! 

Guardando o posto em que fui collocado pelos votos 
d0s meus patricios, delle não me arredarei um momento 
sequer provendo a todas as necessidades da ordem publica, 
para que nesks instantes dolorosos que atravessa nossa 
querida terra, seja garantido o lar de nossas familias, a . 
propriedade e a vicia de nossos concidadãos, e mais 
do que .tudo, a vida ameaçada da Republica! 

En: qnasi um anno de governo, e em epochas das 
mais agitadas da nossa vida politica, sob o regímen 
republicano, tenho dado sobejas provas aos meus con
cidadãos de que sei me manter calmo e sobranceiro no 
meio do torvelinho das paixões mais incandescentes, 
fugindo ás medidas de violencia, em m·ais de tres me
zes de estado de suspensão de garantias constitucionaes, 
isto apesar das machinaç;ões dos inimigos da Patria e 
da Republica ! 

Agora mais -do que nunca e.lamina-me essa calma, 
mas a consciencia do dever e das responsabilídades que 
me pesam, levam-me a declarar solemnemente aos meus 
patrícios, que hão de ser os meus juízes, que para ga-
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rantir o lar de nossas familias, a vid a, a honra e a pro
priecade ameaçadas dos nossos concidadãos, não recua
rei diante de medida alguma, por mais sevua qu~ seja, 
por mais que ella me aperte e dilacere o coração ! 

Disposto a morrer ao lado dos ultimas soldados 
que neste pedaço de terra da Patri a se baterem pela 
Republica, me .:ncontrareis oeste posto até que um . 
sopro de vida me anime, pru111pt0 parn todos os sacrifi
cios, h aj R o qne houver, custe o que custar. 

Paranaensts ! Que cada um saiba clllnprir o seu dever, 
como cum prirá o seu , o depos itario de vossa confiança na 
alta admi nistração do Estado ! 

Viva a Republica ! 
Viva o Estado elo Paraná! 
Viva a Constituição! 
Pa lacio elo Governo do Estado do P araná, 16 de Ja

neiro- de r894, S'? da Republica. 
Vicente !Vfadzado.» 

Não se sabe ao certo o numero de mortos 
on feridos no ataque de Paranagná; apenas 
apontam o bravo brigada do ((Batalhão Patrio
ticol>, cidadão co11 h eciào por Chico Padre. 

Depois dos factos qne deixámos fiarrados, 
é claro que a anciedade na Capital devem ser 
grande; mas não iu vadira ainda o desai1imo a 
alma repn b1 icana. 

T odos tinham a attenção fixa, no General 
Pêgo Junior, velho e valente soldado, cujo valor 
fôra de sobejo comprovado na gigantesca cam
panha do Paraguay. 

Todas as forças estavam sob suas ordt:ns, 
mesmo a Guarda Nacional que, por nm decreto 
do G overno da União, passára ao M1nisterio d5. 
Guerra. 

No valente General concentravam-se to
das as esperanças. 

Na ci_dade de Ãntonina o Corone1 Com-
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mandante Superior, Jo:lquim Loyo1a, havia 
organizado 2 batalhões de Guardas N acionaes, 
2. 0 e 3. e, em Outubro do anno anterior. Estes 
batalhões faziam exercícios, preparavam-se. 

A tomada de Paranaguá, no dia i 5 de J a
neiro, não foi sabida n'aqüella cidade porque 
uma trovoada á tarde interrompeu as commu..: 
nicações telegra-phicas; s6 no dia seguinte é 
que o Coronel Loyola sou lie do revéz dos de· 
fe.nsores de Paranaguá, pelo cidadão Major do 
<cBatalhão 23 de NovembroJi Joã0 Carvalho de 
Oliveira Junior. 

Nesse mesmo dia, aqnelle Coronel que, 
como já dissemos, era o Comrnandante Supe
rior da Guarda Nacional da Comarca de Anto· 
nina, recebeu ordem do General Pêgo de deban· 
dar os -batalhõ .:'. s, seguinôo, então, agnelle Coiri
man'dante e . a maior parte dos officiaes para 
Marretes , a apresentar:se ao Gener'.11. 

O Contra-Almirante, no mesmo dia r6, 
fez zarpar para Antonina o vapor «Irisii, que 
apoderou-se da cidade sem resiscenci8, . D'esse 
vapor: desceram á terra nm Tenente, á frente 
de r6 marinh<'iros, e um individuo, que diziam 
haver aceitado o cargo de «dego11adoYJJ e apenas _ 
cheg-aram puzeram-se á disp(1sição dos chefes 
politicos adversarias dos Governos da Uuião e 
do Estado. · 

Este piquete, por ordem especial dos che
fes João Manoel Riheiro Viarrna e Theophilo 
Soares Gomes, seguiu até o sitio denominado 
Cacatú, onde suppunha m achar-se refugiados 
muitos cidadãos qne defendiam a situação poli· 
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tica republicana, entre elles o Coronel Loyoh1., 
e, portanto, sustentacul.Js do Marechal Flo
riano e do Governo Estadoal. 

ChegaJ.o alli, já á noite, commetteu toda 
sorte de _ desatinos, espalhando o terror nos 
moradores do lagar. · 

A casa do honrado lavrador Manoel Gon
çalves Moreira foi cercada. E11e com sua mãe, 
esposa, irmãs, tres senhoras da visinhança, 
duas criadas e oito creanças, descnidados pre
pci.ravarn-se, então, para urna refeição. 

Pouco antes, alli tarnbem fôra procurar 
abrigo o cidadão Benigno Li ma, Tenente-Coro
nel da Guarda Nacional. 

De repente o piquete dá nma descarga de 
bala contra a casa. As pessôas que estavam 
dentro e que ignoravam a presença dessa 
força e, portanto, o cerco, ficaram transidas de 
horror. 
_ As mulheres e creanças soltavam gritos 

de desespero; algumas daque1las cahiram no 
chão com syncopes. 

Nova descarga foi atirada á porta da casa 
e ás janellas no rilornento e.m que o dono abria 
uma destas, resultando partirem os barbaras 
com uma bala o braço direito do infeliz. 

Gonçalves Moreira, com o braço fracturado, 
tratou de ·esconder-se no tecto de um quarto i 
ahi descciberto, log-0 que foi aberta P portn, dis
punham-se a degollal-o quando as senhoras 
com seus clamores e snpplicas conseguiram 
salval-o. 

O Commandante do piquete, que trazia 
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comsigo um.a .rela.ção dos nomes .dos cidadãos 
que d·eyia prender, interrogou aos pr"esentes ::.e· 
esses cidaàãos estavam al1i e, no caso negativo, 
qual o paradeiro ; naéla a respeito pouge infor· 
mar o dono da casa. 

Entre os nomes figuravam o do Com Ínan
dante Sn perior Coronél L oyo1a e de muitos 
officiaes da Guarda N aci0na1. · 

O Tenerite-C.or0nel Beuigno Lima foi alli · 
mesmo preso e conçlusido á cidade, vnde, em 
llma enxovia .e acompanhado de outros cida
dãos· já alli . recolhidos, ~aes comq o Major 

· Manoel Teixeira de Carvalh0, Capitão Sebas
tião de Souzq,· soffrenJo as maiores humilha
ções, passaram longos dias. 

Com a torna.da de Antonina, perdida toda 
esperança, de resistir no 1itt0ral, o General Pêgo 
abandonou Marretes e voltou para Curityba, 
trazendo a força que levára para aquella cida
de e varios offitiaes. 

Como se vê, os revoltosos apoderaram-se 
de Antonina sem queimar cartuchos. 

Marretes tam bem não resistiu·. Essa cida
de foÍ log(J occupada por um destacamento 
cMriposto de 50 ;>raçás, com mandado por ü m 
Tenente de nome Carpes. 

Ei;n Paranaguá. creou-se rim Coinmando 
de Guarnição, cargo occupado com moderação 
e 1ou va vel pruden'cia, pelo cidadão Thimotheo 
Pahim, Coronel do_ Exercito Revolucionaria. 

Dias aziagos estavam reservados ac Ge-
neral Pêgo Junior. . . 

Felizes foram os seus illustres antecesso-



... 

218 DIAS FRATR,JCIDAS 

ü"'""-~~lF~--u 

res, mesmo o General SebFJ.stião Raymundo 
Ewenon, a cujo nome accrescentárno~, á pagi: 
nas 72, o aope1lido Quadros-quando, entre
tanto. esse distincto official Geneia1 não se 
assigi'ia com tal appe11ido, 

ccA Republica)), de r7 de Jai~eiro, ti-az ·um 
artigo de fundo á respeito dos acontecimentos 
de Paranaguá. · 

D'elle . transcrev:emos a .pa1·te filial, que é 
n'estes ter::Jos: 

«Esse desastre, comquanto nos encha de luto, nos 
arraze de dôr o coração, porque sentimos profunda~ente 
as do:sgraças da Patria, não nos abate , não arrefece a 
nossa coragem, não nds den:ove do proposito em que es· 
tamos de vencer. . 

No meio desta dor cruel, que nos stÍffoca, apv1rece111, 
ac1areando o lucto de 'noss11. a lma, a bravura heroica, a 
coragem e denodo incomparaveis com que os soldados da 
Republica, ·matando,. morreram no. posto de honra, em 
c0111bate com o i11i1i1igo em numero duas vezes superior. 

·Este revez será um incentiv.o para a lucta, 11m inci· 
tamento pa:a a desforra. · · ' . 

Fiquem certos os inimigos da P:üna e convençam-se 
os nossos amigos, de que havemos de vencer ! · 

A Republica não morrerá ·: ella é impereciv.el. 
Esperem o troco. 
Viva a R.epublica ! " 

O vaticínio rea1iso11-se. 
A Republica venceu <:m toda linha. 
Sztrszún corda ! 

LIVRO QUA.R';I'O 

I 

Não se tendo defendido .Antonina, julgava · 
se qne o General tratasse de op;)Ôr resistencia 
aos invasores nas serranias da Graciosa, e .nas 
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giga o tesca.s inon tan has . por .onde passa a cS· · 
'trada de ferro, essa rnaravi1hosa Obra da nossa 
engeuharia, on q ~1e \ mesmo em ·Marretes, ahi 
organizasse a defeza, de modo a evitar a subida 
das forças revoh1cionarias ·para a Capital do 
Estado 

o· General,, já n'aq uel la cidade, pedira 
.para Curityba . um reforço de roo: praças que 
seguiu immediatamcute em trem especial, sob 
a· com mando . do · Major da ·. Guarda Nacional 
Arthur Lopes. Parecia que a resistencia· se 
hria . 

A defesa das . estradas da · Gracivsa e· de 
ferro era . pára immortalisar o c.hefe militar que 
se encar~egrasse d.essa operação. /,,, . 

Os desfilade1ros e gargantas se snccedem 
n'aque1las serranias e um punhado de valentes, 
alli collo~ados;) véda a marcha de um grande 
exer.:-ito. · . 
; . Por bes estradas a Capital não p6de ser 
atacada facilmente, salvo . deixando-as francas 
ao tn1m1go. . . 

. . Alén;i dos desfiladeiros ha pontes sobre 
verdadeiros abysmos e que destruídas deteriam 
por longo te1~po Uma invasão, mesm0 de forças 
re~ulai;:e s qne dispuzessem de todos os recursos 
·m·ateriaes de um exercito em ca·mpanha. 

O General · Pêgo, porém, apenas. soube da 
occupação de Antonina pela força revo1ncio· 
naria; seriam 7 horas da tarde, voltou de Mar
retes, como já ·dissemos -em outra parte, para a 
Capital, com tC?da força que al1i tinha reunido. 
Eram . cerca de ro 112 horas da noite, quand~ o 
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trem com o General. e to.do pessoal chegou á 
estacão de Curitvba. 

'E' facil i·maginar como crescera a · ancie
dade qne já sé havia apoderado da população. 

- Quem, porém, nas trevas ria-se, com a 
expressão do riso de .Mephystopheles, era a 
gente . opposicirmisla qne residia na capital, e 
o dicto de todo aq1~el1e que· co1 he vantagens. 
nas grandes crises qne se complicam-quanto 
pàor, nzelhor--era repetido cautelosame:nte .ao 
Oll \' ido. . .. 

A chegada do _ Gi:neral espr.Jhou-se rapida 
pela cidade e os amigos do governo encheram · 
as salas do palaeio gov.eruament'al, a inda
gar das noticias e da causa da presença do chefe 
militar, com a força que se suppunha destinada 
á defesa das estradas que do littoral vão ter á 
Capital-. . 

O Vice-Governador nada, porem, podia 
infurrnar, porque uão sabia quaes os motivo~ 
que actuaram no espírito daquelle chde para 
tomar a reso1 ução de voltar. 

A primeir;:1. autoridade do E~tado foi, p9is, 
ao Q.uartel General, conferenciar com _ o repre
sentante militar do Governo da União . . · 

Era ainda tempo de gnarnecer e ddender 
os desfiladeircs das duas estradas. 

Tratou.-se diss'.) na conferencia e ficou 
assentada a defesa. 

O q11e era preciso, · era ·celeridade :na exe
cnçã.o do plano, porque os revoltosos sabiam 
bem que pelo lado do littor.aJ ·todos os seus 
s~crificios seriam infru.ctiferos, se alli houvesse 
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demora e il.ão marchass·c: m, portanto, rap1da
niente para a Capital, afim de evitar que se 

-organisasse a defesa nos desfiladeiros e gar
gantas das montanhas. 

O resto da noite de rfS para r7 _de J aneiro 
passou-se na esperança dt ·que até a madrugada, 

_as força e:; destinadas áquelle fim, estivessem 
nos _ seus postos ou em marcha para elles, 
qúando mnita dêmora ti\1esse havido. 

Entretanto, despontava o dia 17 e nada 
se havia realisado do que se combinára. -

As . estradas estavam á mercê do inimigo, 
· c0rppletamente sem defesa. · 

O Vice-Governador solicitou de novo o 
cumpri'mei:i.to do que se havia assentado. 

Por sua parte tratou de defender a estrada 
da Graciosa e pard. isso Jrdenou que destruis-
sem a ponte da Grota-fitnda. -i • 

_ Com effeito, nm piquete -de 25 pra-;as de · 
cavaJlaria da Guarda Nacional, sob as ordens 
do C.1.pitão Octa vio Bittenc:ourt, a:a mesma mi

-- _J) cia, ac_ompan hado · do.s cidadãos Leopoldo dos 
/Santos., Casimiro Lob::> e Pio Pedro_, munidos 
de dynamite, cumpriram a ordem. _ 

O Genera 1, afi n~l, entregou ao I. º .Tenente 
de Artilharia, Clementina Guimarães, nm .pe
queno contingente e uma bocca de fogo para 
óccupar o celebre Pu;o do Dtabo. Esse of:fic1al e 
um Engenheiro da Companhia ·da Estrada de 
Ferro deviam destruir os trechos da linha 
ferrea que a defesa ptide~-c;e exigir. 

N'esse dia chegárn á Capital o T enente 
Lauro Müller, que vic.ha por parte do bravo 
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·corouel Carneiro combinar 2 plan·o qt!;e c_onvi-
nha adaptar-se á vist~ dos grnves aconteci- .: ·· · 
mentas . que se desen ro1avam. O intemerato 
chefe da' praça da Lapa tratou de prevenir-se 
para a hypothese de ter de aban0ona1-a e sahir 
abrindo brécha nas "fileiras adversarias, como 
attestam os termos em qqe á r6 e11e telegra
phou ao ill nstre Coronel Joaquim .. Macedo 1 

Corniuandante da GuHda Ns.cional da Pa·I-. 
metra. 

Era d'este thêor o telegramrna: 
nUrgente-Reservado-Coronel Maéedo--- PaÍmeíra. 

-Recommendo-vos que com toda urgencia reunais cart~t~s -
ahi existirem · no maior numero pos>? ivel, com an.imaes 
sufficientes para trdcção rapida, bem assim vejais como 
obter rnomen~o_fôr preciso, cargüeiros em nlllllcro avultado. 
Tudo isso deve ser preparado sem falta e fica:r ahi vigiado 
sob o regimem mi1itar.-Saúdo-vos. CORONEL CARNÉIRO.n 

O Coronel Joaquim Macedo,· n'esse mesmo 
dia, reuniu -mais· de 40 carroças e consu1tou se_ 
as que se achavam carr,egadas pelo cornmercio· 
e promptqs a viajar, para varios destinos! deve- _ 
riam ser detidas e .descarregadas para: o fim que 
Carne::iro tinha em mira. 

D bravo résponden na mesma data: _ 
"Agradeço interess~ tomou meu pedido. -Não 'é 

necessario detêr carroças carregadas. ,Dai"m.e noticias
Fridoliru e Rolemberg . Saudo-.vos. --COR<?NEL CARNEIRO .,»_ 

Lauro Müller e.x:pôz o mot;Í~o de :rna prec, -
sença, e 1ogo o General tratou de - combinar, 
em uma conferencia á que as::.istin o Vice--Go
vernador, urn p1ario de· operações militares 
para aque11e momento critico. 

O .::anbão trovejava na Lap::i e em Tijucas, 
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portanto, batiam-se Carneiro e Adriano Pi
mentel. 

O -que se resol vcu? 
A marcha do Tenente Clementina Gui

marães com um canhão para ·o Pico do Dz.abo, 
cumpre não esquecer, deve.ra-se tambem . á 
insistencia do Tenente Lauro Müller; que já 
então estava na Ca-pital e apoiara e~sa recla
mação do Vice-Governa'dor ao General Com
mandan te das forças, reclamação que já antes 
havia feito o mesmo Vice-Governador. -

Da conferencia do ill ust~·e Gé~eral, . com 
Lauro Müller e o , Vice-Governador, .resultou 
um plano. · 

Elle se resumia em resistir o mais possí
vel; e se de ta.1 resistenci'l não se conseguisse 
fazer o inimigo bater retini.da, completamente 
derrvtado, ordenar ás .guarnições da Lapa e 
Tijucas qne operassem uma retirada, caminho 
de Castro, p hno tam bem do Coronel Carneiro, 
para o que se ~ombinariam os movimentos 
com as forças de Cnrityba e 1 assim, todas ellas, 
tendo .para objectivo aqnella cidade, al11 espe
rarião 03 reforços que , de Itararé marchavam 
já em territorio parariaense, e chegados el1es, 
retomar vigorosamente a offensiva. Combinado 
tal plano, o General mandou escrevêl-o sob o 
titnlo -Ínstrucções para a retirada so'bre ·Castro. 
, Bst<is instruções foratn assignadas pelo 
G eneral, pelo Vice-Governador, pelo Chefe de 
Policia Capitão Antonio Lago e pelo Tenente 
Lauro Müller. 

· O Vice;Governador, uma vez que fosse 
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necessaria . i retirada para Castro, <:levia lavrar 
um decreto transferindo a Capital para àque11a 
cidade. 

O com~uercio, alarmado com 0:5 acónteci-. 
mentos, dirigiu-se ao Gen~ral p_edindo que não 
offere'cesse resistencia dentro da Capital, para 
evitar os males que decorreriam de. um ataque 
ou assalto , e :aquelle chefe prorndt:u que não 
daria á Curity.ba o espectaculo que ~que11a 
corporação receia va. 

Amanhecera o dia 18 ~e J~neiro. . . 
O General de1iberára retirar:~e . . 
Na estacão da estrada' eh: ferro accumnla

vam-se munições, fardamento e annamentó. 
Quando o povo viu esse u üvimen to_ de viatu
ras q ue bem fazia prevêr a retirada, o seu des
animo foi · extraordinario. Eritrt:tan to, d~ sna 
resolução, nada ainda havia . communicaQ.6 ó 
chtfe militar ao Vice-Governc;1.dor, ·nem ao Com
mandante da B1 igada da G11àrda Nacional qqe 
tiuha lambem, entào, o seu Quartel·Geperal em 
Curityba. 

O facto foi, porém, particnla:rruente !'ela
td.do áqi1el.la au.to.rid~de que, sem demora, pro
curou entender-se com o General. Com effeito, 
este declaron·lhe que resolvera retirar Sé pela 
Serrinha e que convinha immediatamente la· 
vrar·se o dE:cr.eto da transferencia da Capital 
para a cidade de Castro. ' 

Em um discurso que . em 30 de Maio de 
1895 pn.Jnnnciou no Senado o Dr. Vicente. 
Machado, disse : 
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" No dia I8 despach2va eu trnquillamente: ºem palacio 
quando, p_eio rueu ajudante de ordens, fui avisado de que 
para a estação da via-ferrea seguiam, vindas do quartel
genernl, carroças cheias de munição, armamento, rnuitis
simas peças de fardamento, archivos dos corpos, etc . , etc. 

Extranhando o facto, pois de nada havia me avisado 
o General Pêgo, e nem ao Commandante da Brigada da 
Guarda Nacion:.>.1, tom ei o carro e dirigi-me ao quartel
general, e com di:fficul<lade pude fallar ao Sr. Pego J u nior, 
que em meias palavr?.s, ma·s ainplamente condimentadas 
de imprecações, até obcenas, contra a Repubhca, medis·
se que ia fazer a retirada pela Serrinhà, e me disse niais 
que já era tempo de lavrar o decreto mudando a capita.! do 
Estado para Castro.11 

Sciente o Vice-Governador da de1iberaçãc• -
do Gec.eral, tratou de mandai· a visar aos ami
gos que retinwa-se o chefe militar para Castro, 

,pela Serrinha, e que e11e, á vista d'isso, ~egue
ria tambem para aquella cidade, e o seu itine · 
rari0 seria pela estrada do Assunguy. 

Muitos republicanos prepararam-se e se
guiram o Vice-Governador que, para sua gnai:da 
pessoal e para a de seus amigos, levou uma 
esco 1 ta de cava 1laria. · 

Na comitiva que se dirigia para aquella 
cidad.e, já com fóros de Capital, porque o Vice
Governador 1avrára antes qe retirar-se o de · 
ereto da transferencia, seguia o distincto official 
Lauro Mü1ler, que não ponde vo1tar á .Lapa 
por estar esta, então, já completamente sitiada. 

Entretanto, o General Pêgo, Commandatite 
do Districto, rouco antes do Vice-Governador 
partir para a nova Capital, seguirá como havia 
dito, para o mesmo destino, com crescido nu
mero de officiaes e um contingente de so1dados. 

Na tarde desse dia (18); o mesmo General 
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ha';1 ia recebido da ~st~ção da Serrinha um tele· 
gramnJa com a assignatura do Coronel Car
neiro. Esse despacho telegraphico declarava 
que aguelle intrepido Coronel havia sido batido 
pelos revo1tosos nq. sortida que fizera para 
romper o sitio e marchava para a Palmeira, 
com destino. á Castro, apenas com 30 homens 
que conseguiram escapar. 

Era um telegran]rn::i apocrypho, e fôra o 
Dr. Menezes Doria c1ue o transmittiu d".lqúella 
estação, aonde se achava com o General Pira

-gibe, acompanhado de · uma força de cerca de 
200 homens, · 

O General tratou de verificar se podia con
fiar na authenticidar\e do tal despacho ; mas, . 
alli na estação de Ourityba não o conseguiu 
plenamente. . 

Entretanto, partiu pela estrada de ferro; 
na estação, porém 1 da Balsa Nova, soube que a 
Serrinha já estava em poder dos revoltosos. 

O General vt ltou, então, á Capital, onde 
chegou .á noite com a gente que o acompa
nhára. 

Dizem vari9s o:fficiaes que elle vinha 
muito irritado pelas contrariedades que soffre
ra o seu plano e desanimado de uma resisten
cia efficaz. 

A chegada do General foi como o grito de 
terror 1 o salve-se quem puder ·que depois de 
uma batalha-perdida, transforma a retirada: em 
uma fnga, em uma confusa debandada. 

A população da cidade ficou transida de 
susto. 
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O resto da noite aquella autoridade passou. 
na cidade e, pela madrugada, com um contin
gente de soldado's e de officiaes muito redusido, 
marchou pela estrada que ha pouco trilhára o 
Vice-Governador, com quem· encontrou-se' pela 
manhã do dia z 1 de Janeiro, informando-o de 
que a propria cidade de · Castro já estava em 
poder das arma.s revolucionarias e que devia.m, 
então, todos marchar para o Estado de São 
Paulo, pela capella Ja Ribeira . 

O General fôra illudido quanto ao facto de 
já estar aquella cidade em pc1der dos revolto
sos ; acreditou, porem, porque veríficou que 
elles estPva m senhores da Serrinha e que a 
a posse desse ponto importasse na posse de 
toda região nórte do Estado. 

Dessa retirada não f0ram avisados os 
Coraríeis Carneiro e Pimentel, porque,. como 
sabe o leitor, Tijucas estava sitiada, e aci arr~
dor da Lapa completava o cerco o inimigo e 
assim toruára-se impossível com estas praças 
qualquer communicação do exterior. 

O proprio Commandante da Fronteira de 
Palmas s0ube ' dos acoutecimenlos por tele
grammas de caracter particular, transmittidos 
de Ponta Grossa. 

O batálhão ccFrei Caneca», de patriotas, 
que avançava da Fronteira de S. Pau1o, pela 
estrada de ·castro, a marchas forçadas para 
reunir-se ás forças do General Pêgo, retroce. 
deu porque, em marcha, o Capitão Quartim, 
do Estado Maior desse General, declarára ao 
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Commandauteqnetudo estava perdido e que 
aqne11e General segnia caminho dt: S. Paulo, 

. Como era natural, graves quc;ixas se levan
taram contra o General, ac·cnsado .até de haver 
deixado, na estação da estrad'1. de ferro ·ae Curi
ty.ba, grande quantidade de armamento e muni
çã::>, qne, afinal, tuda cahiu em poder do inimigo. 

Ao General Pêgo nio faltava valor nem 
capacid~de para sabir-se brilhanlemente da 
situação. Elle, porém, deposit8 va pouca confi
ança na Guarda Nacional, e, essa pouca confi
ança desapparecera de todo ao ver parte d'essa 
milici;.i. revoltar-se á 1 r de Janeiro, em Para
naguá, já quando cs navios revoltosos crusavam 
na a1tnra da barra dessa .cidade, e, fKir isso, 
tendo armamento e munição, varias vezes de· 
c'larára não possuil -os para não armar a .parte 
daquella mesmã milícia que ainda não se acha vã 
con venien temente preparada. 

Foi realmente uma infelicidade impressio- · 
nar-se tanto aquelle distincto General, q ·1anto 
ás susp-=itas qne nutria a respeito da Guarda 
Nacionai, porque, se até certo ponto ellas 
tinham fundamento em rehção- a uma parte 
d'essa força, já pefas opiniões políticas indivi· 
duaes, já p~la propaganda que ás occultas 
faziam os federalistas, para que as deserções 
fossem numerosas, e, a3sim, enfraquecer as :fi· 
leira~ da legalidade; havia, não obstante_, muitos 
homens fieis á honra e ao dever, e, além d-isso, 
sinceramente republicanos, · em numero mais 
que snf:ficiente para com elle levar um ataque 
ás linhas de sitio da Lapa e Tijuc::i.s, no intuito 
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· lnu vavel de . liber tar as guarnições, emgnanto 
nas gargantas e desfiladeiros das mont'anhas 
da Gracios1 e ia estrada de ferro, e nas pontes 
suspensas nos abysmos daqué1las serranias, 
um punhado de valentes repellisse o inimigo 
que avaúçasse do littorat · 

Desembaraçada de obstaculos a via-ferrea, 
pois a p ~::i. u~n :l. f0rça que muchára para o 
Pt'co do D/abo vol tára e bem assim o piquete 
q ué seguira até a Groia-funda, na Graciosa1 

os revoltosos irnmediatamente apresentarJ.w-se 
e_m Curityba. Assim, em trem expresso, che· 
ga va pela manhã do dia 20 de Janeiro o Contra
Almirante Custodio de Mello, com alguns 
officiaes de seu Estado Maior e o cidadão Theo
philo Soares Gomes que, logo depois de sabir 
da prisão, foi acclamàdo Governador provisorio 
do Estado pela Municipalidade de Paranaguá. 

Elles já encontraram na Capital o General 
Piragibe e o Dr. Meneses Doria, este arvorado 
em Coronel do int.itulado Exercito Libertador. 

No dia seguinte tambem chegara á Capi
tal o chefe G-umercindo, á frente de um grosso 
piquete de sU1.s gaúchos. 

Toios estes personagens foram recebidos 
festivamente por grande massa popular. 

O povo, a tal massa anonyma, applande 
sempre os vevc~dores ! 

Como é usual, não faltaram proclamações, 
manifestos e discursos. 

Não nos podemos furtar ao desejo de 
transcrever para aqui a proelamação do cidadão 
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' 
Theophilo Soares Gomes, depois de acc1amado; 
á r 7 de J anein, Governador Prnvisorio : 

PROCLAMAÇÃO AO POVO PARAN/\EN SE 

Cidadãos 1 

uA fatalidade tem lt:is immutav~is ! .. 
O echo dos darias que entoam o bymno da Liberdade, 

já s.e fez sentir aqui e repercutindo de monte em monte, de 
valle em valle, de coração em coração, vae infundindo no 
seio <lo povo paranaense a doce e consoladora esperança da 
proxima reinvidicação da dignidade nacional ! 

Concidadãos ! 
As forças libertadoras de mar e terra, que assombram· 

o mundo civilisado, por sua incomparavel bravura e deno
do, esperam de vós toda ·a confiança. 

Liberdade é o seo lemma ; Honra é a sua divisa l 
Portanto, patricios, garantidos como penhor sagrac;io, 

estão vossos interesses e propriedades; voltai, pois , aos vos
sos labores, reabri vossos estabelecimentos·, enchei esta ci
dade com a :ilegria salutar de vosso trabalho quotidiano, 
porque a Tyranniajaz na valia do desprezo.publico, amorda
çada pelo esquecimento dos martyres ! 

Concidadãos ! 
A vossa sórte está garantida, e como represtntantl:' 

dos paranaenses vos declaro que o respeito ao lar e a tudo 
que vos pertence, é o objecto do maior empenho da Esqua~ 
dra e Exercito Libertadores. 

Paranaenses, vai começar de novo a vida calma e nor
mal desta cidade! Viva a Esquadra e Exercito Nacionaes ! 

Viva a Li'berdade l v'iva a Republica! Viva o Estado 
do P;:!rnná ! 

Parànaguá, 17 de Janeiro de 1894. 

Theophilo Soares Gomes-Governador proviso·rio". 

() illnstre cidadão, pela sua proclamação, 
mostra-se sectario do fatalismo. 

Se tal doutrina fosse verdadeira, o homem 
não sendo mais do qüe um jogue.te dos capri
chos do destino, rnrna-se irresponsave1 pelas 
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suas acções ·porque o fatalismo supprime, não 
admitte ·a liberdade das acções humanas. 

N'estas condiçõ~s, perante a Historia, não 
haveria respousaveis pelo sa:igue já derramado 
p.' essa 1 ucta q ne flagella va a Patria e na q na1 G 

mesmo cidadão representava papel importante. 
Fatalidade! · 
Qual o responsavel pelos crimes de Ta

maudaré, pela d~gol1ação do octagenario Portes, 
á bordo do vapor Curityba? Quaes os culpado? 
do sangue derramado no Rio das Pedras? Quaes 
os auctores das immolações junto á Lapa e 
Tijucas, antes da capitulação? Qual o respon
savel pelo bombardeamento de Paranaguá ? 

'A fatalida.de,-essa entidade cniel, como 
uma deusa fer0z e sanguinaria do paganismo, 
trausformada· para dôr e horror da humani
dade na faca de Pio Tore11i, na ad.1ga dos 
gaúchos revoltosos, nas machadinhas, ·na arti
lharia gross::i. e canhões de tiro rapido do Contra
Almirante Custodio! 

Ah! · fatàlidade, para honra do gem:ro 
humano, antes a tua existencia fosse uma rea
lidade ! 

Não, não h9. fatalidade ; e, portanto, ella 
não tem leis ·immtttaveis ou mutaveis, como 
pen'sa va o illustre Governador provisorio. 

. O q u~ ~ucce<lia, era o resultado da soffri· 
gn:idão das ambições ; o que se via era a ten
tação do poder; as vagas do odio partidario que 
se le.vantavam e se chocavam, imp.:llidas por 
correntes contrarias, . espadanando no emhate 
espum~ de sangue; o que se via, então, era o 
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püVO que desdP 0 crepUSCU]O dos tempos e 
enganado, ludibriado pelos ambiciosos; e victi
ma d'elles, sempre sacrificado em holocausto 
aos desejos insaciaveis de seus exploradores. 

Qual fatalidade! · 
Para que attribuir essa terrivel tragedia a 

nma entidade pbantasbca? 
. Os diqs lugubres, de lucto e de dôr, que 
passaram, devemol-os á revolução; a esse mo
v.imento sem direcção, sem rumo, sem nexo 
politi ::o, sem justificação, resultante de forças 
heterogenas; analogas, porém, só nos odi0s, nos 
despeitos e nas . . . . esperanças· criminosas. 

O Governador provisorio, em sua procla
mação, consiàerava penhor sagrado o respeito 
aos interessr::s e propriedades de seus conter
raueos. 

Acreditámos que o i11 ustre revol ucionario 
proclamasse isso com a maior bôa fé e sinceri
dade; mas, o sangue de seus patricios republi
Cãnus·, legalistas, já tinha sido com. profusão 
derramado, fria e cruelmente ; as snas proprie
dades saqueadas e, cousa notavel, o numero 
dos assassinatos e· dos ~ssaltos e saques, cres
cera espantosamente depois daquella proc1a
maçã.o e daquelle penhor ,sagrado, e isso quando 
ainda no Paran~, os legalistas não tinham, por 
mo.ti vos po1iticos, immolado um só à:d versa rio 
e, por conseq nencia, não. haviam fornecido 
sequer um pretexto que désse .á hecatomhe, ao 
menos uns laivos de represália. · 

O cidadão Theophil-u Soares Gomes não 
permant>cen longo tempo á frente do Governo 
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provisorio. Como um vidente, então, que. ·des
cortinasse o .fu-trirci e, ponan t.oi as desgraças 
que a _ invasão v~nha traze r aó seu Estado, teve 
prc.ssa - de . pas$ar a o:utro as foncções d-e Goc 

· y.erua.do1~ proviS'brio. No mesmo dia 2~ ,de J a
neii~, _á . tara~, . éll~ em .palaci.6, achando-se pre-

. sentes Gumercindo, CLi stod io,· Doria, Piragibe, 
G e neroso , !-/Ia~çp1e.c;;, C:;irdoso Junio_r, ,e;nfim, 
tqdo.s os pr6ceres do fed eralismo; leu a seguinte 
procl ;:i. mação em qu e verá o ·l e itor a sua renun
eia ::daq uelle-cargo: 

CONCIDADÃOS 

wEs tá final-mente livre ·<lo JL1g0 d ,t ' tyro.nnia a nossa 
qLterid -t terq1 natal, o Estado elo Pétraná. · 

A's Jón;él,s libertail oPas t ê m si do victoriosas . em· toda 
11nha-; t:, .como sabeis, depois dei tomada do -Rio Negro, 
todo o- movi mento revoh1c io1rnrio-fo i inici ado pela tomada 
d a3 éicfodes cl.> _littoral, o::cupadas pela glori-Jsa Esquadra · 
Nacional. . 

Pd ~;·camara m Lrnir ipal de uma dessas cidades, a ele 
Paranaguá, ti ve. - a honr~ de ser acclamado governador 
proviso1'io' dq Estado, para .attender .ás urgentes necessi
dad t::S do momento· revoh1ciouario que ' atravessamos. O 
behem'êr i.to chefe da Bsquad'ra respeita _essa acclamação, 
e eu, nos poucos dias de' m eu go_verno, fiz O que RS circums
fancias e os di_reitos ela re'vo lução aconselhavam para o 
desempenho do meu dever . " · 

Hoje, porém, que todo o Estado t~m acclamado a 
· revolução victoriosa, e achando-se aqui presentes. os dois 

beuemeritos chefes das forcas revolucionarias de mar e 
- terra , os generaes Almirante' Custodio de Mello e Gumer

cindo Saraiva, perante e povo remido, que acceita expon
taneaJnen te e com o m ais patriotico enthusiasmo, a cauza 
da r evolução, o m eu patriotismo obriga-me a reconhecer 
q ue o posto que assumi prnvisoriamente compete ao cida
dão Coronei_dr. João de Menezes Doria , pdr ser o parana
ense que mais serviços tem prestadÓ á causa da revolução 
trium;:>hante ; e por isso,. resigno o cargo d.e governador 
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prov.is.orió e acclamo o dr. João de Menez~s Dqria para 
este lugar, interpretand.o assim fielmente a vontaQ.e do . 
. povo l 

Viva a Republica ! 
Vi~'ª o Estado do Paraná»! 

A renuncia foi acceüa e acclama<lo o. dr. 
Menezes ·Daria que discursou 1 proniettendo f~
ser tudo pelo povo, quer á frente do governo qo · 
Estado, quer á frente da.revolução para abatêr .. 
a tyrannt"a. 

Vejamos a prçic1a1~nção do novo Gover
nador: 

AO PARAN.A' 
e( DP-põts de dois annos de cruel captiveito, depois 

desse larg;o espaçá de tempo em que vi.mos' desapparece~ 
rem, uma por uma, todas as regalias e .garantias que as · 
lei,s sociaes estabelecem eonio princípios invariàv.eis á fe- · 
licidade da communhão humana ·; depois ~a mais desabri
da bachanal em todos os ramos · dirigentes da socieclç,de 

.paranaense,- surgiu deslumbrante e p.oderosíi a l~~z da li
berdade, trazida pela onda revolucionaria que yae heroica-· 
mente quebrando os negros 5 rilhões que prenç1e1:µ ao poste 
da ignomínia e da tyrann·ia º!'valorosos braços brazi)eiros. · 

A. po.derosa esquadra e :os i.nyenéiveis Rio -granden-. 
ses, abraçando-se fr a ternal meu te, prenderam j.á nesse bell~ 
amplexo os dois independentes Estados.--Santa Çatharina 
e Paraná, e con'iclo~ pela vergónha e pela cobardia, os 
instrumentos perversos do renegado dictadot' Floriatio, 
fogem espavoridos, desorganisadam.ente, .ii 'um atropello 
de bandidos, e-bandidos são porque não~ se esqueceram 
até de saquear os cofres das repartições -publicas! 

Acclamado governador pelo povo, depois de haver pa
triotica111ente resignado esse alto posto, ci illustre Coronel 
Theopbilo Soares Gomes, eu bem comprehel,ldo o perigo 
'{Ue me vai cercar, porque : si já é diffi.cii gov.~nar qunndo 
tudo está organisado, muito, mais o é quand tem-se de 
dirigir uma sociedade desbaratada, completa ente anar
chisada por um governo ele terror e de ·vandalismo, e que 
se preoccupou em' desorganisar tudo para delapidar'.a todos. 

Não p6de, porem, o -povo destà minha terra duvidar 
da sinceridade dos meus esforços, para estabilidade com-
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pleta e feliz da paz socia·l paranaense ; e por mais perverso 
qué seja o adversaria, jámais poderá hesitar quanto a 
honorabilidade das . minhas promessas .. Pois bem, eu 
posso assegurar a todos os meus CQn<.:idadãos qu~: entrei 

. para. o governo sem o .mais leve resentimE:nto de quem ' 
·quer que seja, que me .houvesse offendido ou perseguido; 
jamais me preoccupará o mais ten'ue oesejo de :vingança ; 
jamais deixarei de ter o espirita perfeitamente calmo, de 
modo a impedir a mais insignificante injustiça. 

A paz da familia, as garantias do cidadão, o respeito 
á propriedade,. serão por mim mantidos religiosamente, e 
desde já declaro que estand_o o Paraná completamente 
livre da tutella do tyranno Floriano, não ha motivo para 
conserva_r-se minha terra em estado de sitio e por isso 
consfrl-ero restabE:lécidos todos os direitos e liberdades indi-
viduaes. · ' ' 

Meus concidadãos ! 
O anjo da victoria tem guiado e guiará os valorosos 

revolucionarios Custodio de Mello e Saldm1ba da Gama, 
que t ,êm coiu a t'Ua bravura inexcediveJ, mantido O valor 
da esquadra nos mares brazileiros. 
· Gumercindo, Salgado, Piragibe e Laurentino Pinto, 
vão rom_i.Jendo os mattos e campos d? nossa Patria , E: em 
cada terra pisada p·6r seus càmaradas, entôa a propria 
natureza, sagrados hymnos de liberdade! 

.Mas dessa lucta, em pr61 da verdadeira Republica 
Brazilei.ra, não p.ôde nascei a odiosidadê: dos' ir.imigos irre·
conciliaveis; filho$ da mesma patria, o vencido nas guerra::. 
políticas não" é o inimigo rechaçado, mas o irmão digna-
mente supplantado . · . 

Precisam.os salvar a Patria; somos todos br::izileiros ! 
·Marchando a passo seguro, a Republica - a filha. da 

liberdade . - leva envoltos nos seus braços, aos deslumbra· 
mentos da victoria, os abnegados e invencíveis revolucio
narios ! 

U11;amo-nos, pois, Paranaenses , e amparados pela 
justiça da .causá que defendemos, retemperemos 110 nosso 
patriotismo, as forças enfraquecidas pela tyrannia - Flo
riano - e marcheinos tendo por divisa : 

Tudo pela Patria ! 
Tudo pela Liberdade ! 

, Curityba, 22 de JRneiro de 1894. 
DR. JoÃo DE MENEZES DORIA.;- Coro11el do Exer

dto Libertador"' 
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Como vê o ·lc;;itor,·: a li11guagem do rualli· 
festo nn proclamação, era · promiss.ora; ~ . 111as, 
.cousa digna de reparo é a ·accusação do Gover-

· nador rebelde ao seu an.tecessor legitin.10mc·nte ' 
éleito, chefe de um governu, portanto, lega\ de 
uão deixar quando ret~rou-se e convicto que ia 
para a nova séde· do Gov.erno, em O::i '$ tro, os 
cofn:s com o numerario gne continham! 

· .. Pelo facto de não tel-os· deix2.do répletos · 
para as necessidades da revc:i 1 úção, as a u ctori
·aades. legâes sãá verberadas co.i11 ·O epitheto de 
'bandidos! Quand\, uão·ha motivos verdadeira.
rriente . pl~nske,is para um:i crimüiosa confia· 
gração que perturbe a paz da sociedade , os au- · 
tores dos males que pesam sobre tocla.s . as 
classes, procuram j usti:ficar ~ se , µ1 esmo 'com r.a-
sões absurdas. · 

II 

Voltemos á Tij ncas. · . 
Tínhamos deixado os s·ens defensores cer

cados na praça, sem linha de recirada, frac;os 
quanto ~o numero para emprehenderem . .uma 
sortida co.rôada de exito felii. 

A munição e os outros recursos eram já bem 
poucos; o Commandante, ·porém, os ; r~clamava, 
bem como reforcas . 

Já á q de ,Taneiro chegava 'á Capita) o Te· 
nente A..dalberto Braesc~er, emissario do 
Chefe da pra-:;a, para receber munições, reforço 
e dinheiro .; infe~izmente, porém, s6 á r8 ponde 
esse official contramarchar com os ·recu.rscis 
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pedidos, e{Ccepto . ·reforços, e já q uai1do o rn1-
migo sitiava a posição. Vendo elle ~comboio 
apen::ts escalfado por dons soldados ele cavalla
ria, atacou-o, aprisionando -o facilmente . O offi
cia1 conseguiu escapar- s.e. 

O iniinigo, as.sim, recebeu um importa'Íite 
anx;ilio ·de \'Íveres, cartuchame e fardamento, 
com a tori:Jada do combóio. 

Entretant0, o sitio apei·tava-se. ·; 
Um canhão de .tiro rapiclo, e. urna metra

lhadora, atiravam.:os, seus projectjs, secn nda~os 
pela fuzi]a,ria, para o interior da praça. Q 'fe· 
neute:Coronel l}íarqns de lVJello, qnaudà o fogo 
inimigo torna v'a:sg ~111 pertinente c'om a súa in.
sisten,çia, lançava, c<11J1 a .. sua artilharia, alguus 
schrappneis que impunham ~ilencio , por algum 
tempo aos arraiaes contrarias . Toda praça es-
ta va enfiada pelos fogos inimigqs, ·de mod .:i que 
as casas erain :ltrnvessadas pelos projectis. O 
Hospital, que · arvGrava a bandeira da <cCrnz 
VermelbaJ>, parecia propositalmente alvejado. 

N'estas luctas domesticas, .cujos odios são 
verdadeiramente ·bestiaes., e em que ·os bravos 
degolla:rn prisioneiros; pôde mer.ecer respeitü 
o estandar te que assignala o sitio em que habita 
o soff rim en to ?° · 

A dôr não tein côr politica, mas nas guerras 
externas, e, portanto, ruinoral·a é um dever 
imposto pela civilisação e pela -·huríi~nida·de; 
nas pelejas domesticas, o nosso adversaria pro
cura augrnental·a, ou; então·, extinguil-a, de 'cho
fre, ·assassinando o enfermo.· 0n fe1:ido · no seu 
.proprio leito de soffrimento, que é as vezes o 
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chão "duro do hospital ou a r:::lva da cuchilha no 
carr po de batalha. : ~ . ' .. 

· O .,,bravo Commandame d-a 'Praça, Coronel 
Adriano Pimentel, ainda depois de · ass.nmir a 
ch,efia,_ n?andou á Cnrityha, o nego~iante .Ro
berto Hauer, fornecedor, para abreviar, act1var 

· o mais possivel a remessa dos recu'.sos ; esse · 
negociante, porém, foi aprisionado pelos revol· 
toso·s, sendo infructifera essa medida . toii:iada 
por aquelle offi.cià1. · . " · 

. . . 
· - No dia 15, isto é, no mesmo dia em que 

chegava á Tijucas o Coronel Pimentel, éxpe
d·ia-lhe da Lapa o .bra.vo Carneiro um tele
gramma em que lhe dizia que julgava couve· 
nien te estudar ahi a situáçãu e vêr se não ha
veria conveniencia, em vista do atpqu<::: de Pa
ranaguá, de procurar pos·ição má is proxima de 
S. Jcsé. 

Este telegramma, recebido dons dias de
pois, porque não havia communicação telegrn· 
phica para Tijncas, ve-io encontrar a praça em 
peiores condições .do que as ~m que ~e· . achava, 
quando pela primeira vez se pensnu eni esco
lher posição mais vant'.?.josa e abandonou-se a 
idéa de qualquer tentativa para tal fi'm, põis o 
resultado seria um completo.reveze, por isso, o 
bravo ·Lago, então chefe da praça, não quiz 
recuar um passo. 

Adriano Pimentel, nas condições moraes e 
materiaes e_m que esta vâm as forças sob ·sen 
commando, não podia., apesar do pequeno re
forço que trouxe, nem devia tentar uma sortida 
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para pm~ , r~tfrada, porque a c.atastnphe seria 
· certa, tremenda. Falta\~a,Jhe cavallaria. · 

. Já :nos 'referin:l,os, ~m ontro Jogar, á ·tomada 
. da erni,nencia sita a retaguarda de Tijuc;as e ao 

seu abané!ono na noite de r6 de JanPiro. 
Como er a. natural, o iúimigo torno.u a oc

cupal-á · pela madrugada . de 17, e todo .ç dia 
c~r~e'r.a como a noi~e anterior: · fogo activo, · 
v1v1ss1mo. 

O bravo Tenente Pedro Bueno, da Guarda 
Nacional de S. Jo~é dos :?inhaes, foi feddo gra
vementé na refreg<i. :de I 7 e tres praças j O 

obifüario foi d~ cinco soldados mortos. Aqu·ene 
bravo offic-ia1 falleceu mais tarde do .ferimento. 

Já: dissemos que o hospital, a pezar da ban
deira da ccCruz Ver_melha>>, que ~re1úulava aos 
quatro veJ!tos, perfeitamente visivel, er~ alve

·jado. No s~n interior, , ao lado do -medico, o 
, distincto D1;. Brazil~o Luz, qu~ muito se distin

guiu no sitio da praça, um ~nfermeiro ajudava 
a fazer nm curativo e cahío morto por uma 
b<i~a que 1.he atravessára o coração; outro, rec~-

'ben ferimentos gravíssimos, feitos por estilhaço 
de granada, q'ne p~netrou no pio .estabeleci
'mento ; ' alguns doen.tes receberam tambem fe
r.imen tos mais ou menos gravep, 

O abatimento da. guarnição começava a 
manifestar-se. Um pessoal bisonho e, portanto, 
i:Jão a•ffeito ·ao serviço e sacrificios que exjge o 
estado 'de guerra ; ·a fome, q11e já se ann un
ciava, ª · escass~z da agua e a pouca obtida 
disputada a canhonaços; o ar _ viciado pelos · 
miasmas desprendidos dos cada veres insepultos, 

1 - ' • 
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afalr.:.:i. d.e l~llllÚÇÕ~s para asarmas: ;.toda~estas 
cir<::nmstanL:fos · necess:ri:iainente : approxi~a
va·m 0 . des~n)ace do conflicto, qnetorn,_ára,se, 
desde r5, yioleiü~ssimo e se~1 tregôas. · ' · 
' J~ ' no di~ = 7, . pelas 9 hot"as da manhã, 
apparecera nas . ei:v;ançadas um homem · com 
uma qaudeira branca. , 

· .Era o -negocianfr Roberto Hauer que o 
iiiimi go enviava como párlamentario1 P. que, 
como viu o leitor, cahira prisioneiro, quaüdó ·::,i:: 
dirigirã á Capital. D-eixaram-uo. peti:~ttar li~ 
praça; , .. . 

. A sua 'missão era fra·zer mna intin1açã.P 
do -c·hefe · Gu rnercindo au · Coimúandanfr 'dà 
praça . 

. EI:la era assim: 
uAo ·commandante d.a Guarnição ·de·., Tijµças._:'O 

General em Cµef_e do CO'rpo d 'E,xefrito : em •qµenrções no 
EstQ.do do ·Paraná, não cl e:sejandcr inutilmente derram<ir o 
generoso saúgne Bràzilfiro, appe ll a para· vosso'_.:.·patriç,ti's-
1110, intimand0-vós ·:t ro:ndi~ão da praça d-e11ttq do praso 
improrngavel de 4 horas, após terdes recebido . esta inti
macão . 

. Tendes c~nibaticlo valtntemerite apE:z~r da iEferiori
dade· de vossas foi-ças, e vossa resistencia seria· gloriosa, 
sé vossos adversarias· não. fosstm, como vós, ·. Brazileiros ; 
sendo todos nós filhos cla ti1esma Patria , a continu;:ição da 
lucta_po,r v.9ssa parte 'torn<:irá esta resistencia crírninosa, 
visto como s iti'adr-, pelo m edo que sabeis, contadas· estam 
as horas que podereis resistir e sereis irremEd\avelmente 
todus victinrns de urna tal pertinácia . · 

. Garanto-vos e aos vossos commandados a ~ida -.e aos 
officiaes a liberdade sob comp'romisso formal de 11à6 toma-
rem mais armas contra a revolução. A presença em nli
nhas forças de officiaes do Exercito e Armada naci.onaes e 
a da Brigada Naval, é penh_or seguro de que as garanti<'!S 
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q ue vos offereço serão lealmente cumprid as . Acam p'1 -
m eut0 do E xercito Libertador em T ijucas , 17 de J ane iro 
i 894.-Gumercindo Saraiva.- " 

J Hauer deixou no campo inimigo um cu-
nhado como refertl. O C0111111andante Pimentel 
reuniu a officialidacle e leu a intimação que 
foi unanimemente regeitada porq1!e, como era 
de suppôr, a esperança de que a1guma força 
viesse cm soccorro da praça, não tinha aban
donado ainda aquelles valentes. 

A agôa cada vez ruais escasseava, e, como 
dissemos, era disputada á bala, pois, a fonte 
ficav a f6ra das trincheiras. Abriram-se cacim
bas dentro da praça ; mas, a pouca agôa que 
ellas forneciam era pessima ; só trngavel nas 
agonias da sede. 

Os viveres estavam reduzidos á meia 
racão. 

' Dt!rante o dia , sol abrazador; á noite, 
eh n va copiosa. 

A g uarnição, abrigada dos tiros inimigos 
uos fossos, quasi a transbordar da agôa das 
enxturadas, urna ou outra vez dava mostras 
de alegria, proferindo dietas espirituosos, 
gracejos, como sempre succede na guerra, ll!JS 

momentos de esperança. 
No hospital não estavam s6 recolhidos os 

feridos ; haviam outros doeu tes. 
A pernianencia em um sitio em que se 

respiravam miaswas, desenvolveu algumas fe
bres de máo caracter. 

Entretanto, o va1ente chefe da praça, man
dou voltar o parla!Tientario com a seguinte 
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resposta, apesar das precarias condições de 
Tijucas. 

«Ao Cidadão Gumercindo Saraiva.- . .\cabo de rece
ber a vossa intimação. Immediatamente reuni a briosa 
officialidade das forças sob o meu commando, á qual en 
li a supracitada intimação e consultei na fórma das le is 
militares. 

Os offic iaes, em unanimidade digna de seu brios, 
declararam terminantemente que, convicto.;; da justiç~ 
e inteiresa da causa porque se batem ; não podem acceitar 
a vossa h1timação. 

N 'esta conformidade, como Brazileiro, cvmo patriota, 
eu appello tambem para o patriotismo de que foliais, parn 
todos sentimentos elevados e nobres, e para a nossa con· 
dição de irmãos, afim de que, obdecendo ás leis e á Cons
tituição da Republica, façais valer o vosso prestigio no 
intuito de cessar a .Jucta fratricida ern que desgraçadamente 
estam0s envolvidos e que tantos males tem causado á 
nossa querida Patria .~Acampamento das Forças em ope
rações em Tijucas I7 de Janeiro I894.-Corone1 Adriano 
Pimentel. -Com mandante.» 

A recusa não podia agradar ao inimigo; 
portdnto, elle depois de u1i.1a viva fusilaria, 
tenton, irritado, tomar as trincheiras; mas foi 
repellido. A fusilaria, mesclada com os pr'ojectis 
do canhão de tiro rapido, não cessava. As balas 
sibilavam dia e noite. 

Os sitiados respondiam o fogo com ·vigor, 
e os Krupps · não se deix2vam ficar mudos no 
meio da lucta. 

O · bravo Tenente-Coronel Martins de 
Mello, pois, lançava os seus terríveis s~hrap
pueis no meio dqs forças a'lvetsarias, produ
zindo c<Jnstantemente baixas em suas fileiras. 

A prnça, porém, cada vez tornava-se mais 
fraca. Assim, rapido approximava-se o mo-
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menta critico, s:::ilemne e doloroso de ceàer o 
posto pela falta de elementos de resistencia. 
. ·Gumercindo conhecia perfeitamente os 
a;)UfC'S da praça, e, por isso, pelas 2 horas da 
tarde do dia i 9, mandou o mesmo par lamen
ta rio, com a respectiva bandeira branca, enten-
der ·se com o Corunel Pimentel. · 

Trazia uni offi.cio para elle, que foi imme
.diatamente aberto, e uma carta do Dr. Annibal 
Cardoso, acompanhada de documentos a res
peito dus factos que se haviam dado, como a 
tomad·a de Paranaguá e de Cnrityba; a retirada 
do General Pêgo e do Vice-Governador e o 
completo sitiu da Lapa. 

A carta em deste thêor, e foi lida aos 
offi.ciaes : 

uCoronel Pimentel.--Saudo-vos. Admirei-me vêr-vos 
defendendo uma causa tão má. Vos vou fallar como cama
rada .., como companheiro de palestras algum tanto poli
ticas. Recusastes a proposta do General Gumercindo e 
fallastes em Lei e em Constituiç;ã0. Tanto vos traz enga
nado o tyranno, que a nós, defensores da Lei e das garan 
tias que ella offerece, chamais de rebeldes : 

E;' em nome da propriedade e da vida dos Brasiltiros 
que se acham em Tijucas, que vos vou entreter. lnutil 
seria em outra circurustancia vossa resistencia e á vista 

' dos ·documentos qne vos envia o General Gumercindo mais 
inutil se torna. Peço-vos não leveis a pertinacia ao ponto 
de entrarmos á força d 'armas nessa praça, pois que en tão 
um Ef'ercito acostumado ás luctas sangrentas do su l, 
vendo cahir seus melhores companheiros, não terã a me
nor compaixão de pessoa, e não haverá força e actividade 
de nossa ·parte qne possa evitar nma horrorosa matança. 

Vêde a vossa responsabilidade nesta conjunctura : 
as vidas que dependem da vossa resolução e as proprieda
des que estais protegendo, ou desprotegendo, terão de 
futuro contar a vossa historia Lembrai-vos disso e de 
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que \"OS fali o com sinceridade. Em 19 de Janeiro ele 1894. 
-Annibal Cardoso." 

A deso1aÇão produzida por estas noticias 
foi i1'nmensa. . 

Coruo Gumercindo declarasse que tinha 
em seu corpo 1ega1istas presos, entre e11es al
guns amigos dos sitiados, · opinaram varios. 
o:fficiaes, com o que concord<?n a chefe, vir um 
dos amigos cvm o Dr. A nniba1 Cardoso até .a 
praça para conferenciarem. Estes amigos eram 
portadores de cartas e telegramrnas para os 
defensores de T:ijucas; convinha, pois, que 
tambem viesse essa correspondenc:ia pap se 
verificar s~ eram exactas ou reaes as a1legações 
do cbefe inimigo. 

Pimentel, então, den a segitinte resposta 
á carta que 1he dirigiu .Annibal Cardoso: 

«Dr. Anniba1 Cardoso.-Em assumpto tão sério e 
grave nã'J dese:jo retaliar, maximé tratando com camarada 
de vossos meritos ; mas, peço 1 icençfl para dizer-vos que 
mais me ciclrniro ele vêr-\·os a · vós, repub1ica110 historico, 
nas fileiras de tropas revo1ucionarias, especialmente de-
pois do manifesto Saldanha daGam;:i. · 

Respondo á vossa carta :-Li-a, como me cumpria, 
á va1ente o:ffi.cialidade das forças do meu c01bmando, e 
depois do exame minucioso dos documentos remettidos 
pJr vós. ticou deliberado: propôr ao Commanda.nte d~s 
forças revolucionarias o tempo estrictamente necessario 
de tregoas para virdes vós ~o nosso acampamento confe
renciar comigo ; assegurando-vos em nome dá minha 
honra militar todas as garantias á vossa pessoa.e offetecen
do como refen, se o vosso chefe ~xigir, o Tenente-Coronel · 
Dr José Bevi1acqua, que permanecerá em vosso acampa
mento durante o tempo da vossa estada em o nosso. 

Comprehendeis, meu camarada, a· responsabilidade 
enorme que pesa sobre o meu nome de velho soldado, com 
a resolução que tenho <le tomar ; não deveis pois vcs 
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mo.lestar com "I nossa proposta, que de. fórma alguma tem 
0 intuito de pôr em duvida as vossas asseverações . 

Aguardo vossa resposta, que vos rogo ser dada hoje · 
mesmo e durante esse tempo manterei i:.uspensas de nossa 
parte as hostilidades.-Em 19 de Janeiro 1894.--Coronel 
Adriano Pimentel ... 

Não . tardon muito que á praça .útiada 
comparecesse Annibal Cardoso co.m o Major 
Victoriuo Ordini. Examinada a correspon
dencia, e, ouvido Ordini, reconheceu~se ;:i terrí
vel verdade tral!srnittida peh chefe Gumer
cindo Saraiva. 

A praça estava abandonada a si mesmo; 
nenhum recurso lhe poderia vir. 

A capitu lação .:Se impunha porque já fa}L -
va tudo. 

Em com=elho, pois, dt officiaes, ficou resol- · 
vido capitular e o chefe da praça foi entender-se 
pessoalmente com Guipercindo . sobre as con· 
dicões da capitnlacão. 

J , 

Na qiscussão que se empenhou para o es· 
tabelecimento das bases, o inimigo não queria 
que a garantia de vida se extendesse ao Tenen· 
te Mtí.ricy, qne havia já capitulado no Desterro, 
e ao BCJ.talhão Fra11co·Atiradores, composto, . 
como pensava e alleg~va o mesmo inimigo 1 de 
cr-:minosos tirados das prúões. O Com mandante 
da praça não ·admitti n ta1 rec;tricçâo ; a ga
rantia devia ser com p1eta, ex tender-se á todos 
ou, então, a 1ucta continuaria. 

Ora, o Batálhão Franco-Atiradores era 
const1tuiclo de um pessoal de primeira ordem e.: 

parece que o valor com que se batera, causan-
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do grandes perdas aos adversa rios, era a verd.a-
deira causa da restricção, · 
. Nas guerras externas ao valor do inimigo 
se rPnde · preito e homenagem; uas luctas 
civis :-:uccede o contrario. 

A bravura é um crime; a irnmolação a 
sud. punição. 

Afinal, o inimigo não fez c;uestão; a ga-
rantia extenden-se á todos. · 

Quanto á liberdade, só aos soldados je 
linha foi ella uegada, porque com ell es qnena 
o inimigo reforçar as suas fi1eiras. 

Eis os termos Gd. Capitulação : 
u.'\.cta da ca.pitulação da praça de Tijucas.-Aos 19 

dias do mez de Janeiro de 1894, dtpois de discutidas e 
acordadas as bases da capitulação, entre o seu Comman
dante o Coronel Adriano Pimentel e o Dr. Annibal Cardo
so, representante pai-lam entar do Comma11dante em chefe 
do exercito revol_ucionario, bases aceitas pelo Coronel 
command<inte da praça, e sens officiaes, attentas as con
dições extremas a que está reduzida a praça, de um lado 
envolvida completamente e dominada pelas forças revollf
Cionarias, privada .por isso de todo e qualqutr auxilio, 
interceptada tota lmente r]e meio de comm un icaçãc com a 
base das suas operações , demonstrada como foi por docu
mentes que ficão em poder do mesmo Commandante da 
praça, cuja procedencia e,.verdade forão cathegoricamente 
con6nnadas p ela palavra el o referido representante, anun
ciando e assegurando a occupação da Capital do Estado 
do Paraná e da c idade de Paranaguá pelas forças revolu
cionarias, factos qu e co11ocam a praça de ·fijucas intei 
ramente isolad a 110 centro ela zoua occupada, e por ou
tro lado balda a mesma praça de munições de guerra e 
C.e bocca, o que torna impossível prolongar por mais tem.
po a r esistencia opposta pelas forças da guarnição, du
rante oito dias de lllcta quas i incessante, com tenacida
de, constancia e bravura, que o Commandante em chefe 
do exercitQ revolucion ario é o primeiro a proclamar e 
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attestar, foi feita com as formali<1ades militares a capitula
ção da praça. sob as condições seguintes : 

19 A capitulação será feita com todas as honras da 
guerra. 

?'? E' assegurada e garantida a liberdade plena para 
todos os officiaes da g uarniçãD da praça, sem excepção, e 
constante da relação annexa, assignada pelo Coronel Coru
mandante, sob a condição unica. de não pegarem em armas 
contra a revolução, s·a t vo o caso de se proclamar esta res
t.rnrad ira, e igual garantia se estende aos inferiores, cabos 
e soldados que não forem praças effectivas do Exercito 
Brazileiro . (tropa de linha.) 

3? Serão facultarlos e fornecidos pelo exercito re
volucionaria, os meios de transporte dentro do Estado 
do Paraná, não só para os o.ffi.ciaes, como para todos 
os feridos e doentes. 

4'? Por parte do Commandante da praça será feita 
a en trega elo arnrnmen to e ma teri<ll de guena ·nel la exis
tente, constante ela rel ação assignada pelo referido Com
manrlante, exceptuando o armamento d0s offic.iaes, sem 
excepção. 

E para fiel observancia das condições aceitas, refe
ridas nos quatro artigos supra, assignão este termo o 
General Commandante do exercito revolucionario e o 
Coronel Commandante da praça, em duplicata, fica11r:10 
m·pa em poder de cada u111. (A;;sig·nado). -Gumercindo 
Saraiva,-Coronel Ad1~iano Pimentel. 

LidCl. a capitu1açã0, o leitor acred1tná que 
e1la .é um preito rendido ao valor e denodo da 
guarnição ; entretan to, é um engano ; essa ho
menagem é prestada só no pape], 

Os officiaes soffreram agruras, como depois 
veremos. 

E' rarn que se respeÍtem os termos de uma 
capitu1açâo, m!=smo nas guerras externas ; tra
tandc> ·se de uma revo1 ução p6de bem imaginar 
o leito~º. d~srespeito ao pactó que se contrahe 
com o unm1go. 

O sitiante fa11a ~empre em nome da hu-
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manidade, da religião e do patriotismo, emfilll 
do sangne abnndanternen te derramad(1, guauclo 
julga nenhuma esperan;a haver para o sitiado; 
e presistir este em uma defesa, em taes condi
ções, é sacrificar á vangloria \·idas preciosas ; 
emfim, 0 inimigo o que _quer é remover esse 
obstaculo de re,;;istencia para o proseguimento 
de operações posteriores e, ,portc.nto, ·não é ra
ro prometter tudo. 

Uma vez, po.rem, que se capitula, tudo 
muda de aspecto e os caµitn1ados passam mui·
tas vezes pelos maiores dissabores, e são rn uito 
felizes gnan.Jo o vencedor não abusa do trinm
pho, e assim não impõe hnmilhações, ante as 
qnaes os brios do vencido se revoltam, <laudo 
Jogar a surgir o arrepi:ndimento de não ter mor
rido gloriosamellte combatendo, o que é uma 
tortura para a alwa do verdadeiro bravo. 

Napoleão dizia : 
«Na guerra um Comm;inclante de praça não é juiz 

dos acontecimentos: deve riefender a praça até não poder 
mais; merece a morte quando a entrega um pouco antes 
de ser obrigado a fazel-o.>> 

Os capitulados de Tijucas, poréü1, mere
cião o respeito d0 inimigo: a guarnição s6 
entregou-se quando não podia mais resistir. 

Não cabin a praça S')b.o poder da revo1u
ção, antes de ser obrigada a fazel -o. 

Já dissemos que o o:fficio dirigido por Gu
mercindo no dia 19 ao Coronel Pimentel, con
tinha telegramrnas de amigos dos o:fficiaes da 
Guarnição, documentos e cartas. Entre os tele
grammas encontraram-se a1guns do illustre 
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Barão do Serro Azul. Um d'elles era dirigido 
ao Coronel Cornmandante da praça e dous ao 
cidadão Luiz Victorino. . 

O enviado ao Commandante da praça era 
assim concebido : 

«Curityba, 19 deJaneirode 1894,. -Coronel Pimentel. 
~ Capital abanctonada, forças federaes, estadoaes, accla
mada Junta mantém ordem publica, que está inalterada. 
Não haverá resistencia e nem convém sacrificios de mais 
vidas inutilmente. Presos politicus s'oltos ordem General 
Pêgo.-Barão do. Se1·ro Azul-Presidente da Junta.» 

Os outros dous eram deste thêor: 
«Curityba, i7 de Janeiro de 1894. - Luiz Victorino. 

-S. José dos Pinbaes.-Abandonad~'s forças federaes,esta
doaes; povo mantem ordem publica nesta Capital.-Seno 
Azul." 

No verso deste telegramma está escripto a 
lapis o seguinte: 

•<José Craveiro de Sá (Major).- Pode fallar a todos e 
tambem Muricy. Governo fugio. Curityba abandonada, 
acho-me acampamento General Gumercindo sitic>.ndo Ti~ 
jucas. vim eu mesmo dr: proprio para evitar derramamento 
de sangue, repare os meus telegrammas. - Teu amigo, 
Luiz Victorino." 

uCurityba, 19 de Janeiro de 1894.-Luiz Victorino.
Missão Junta limitada manter ordem publica nesta Capital 
emquánto não houver Governo. Não haverá aqui resisten
cia nem convém ahi sacrificios inuteis de mais vidas, 
todos presos políticos.soltos ordem General Pêgo. -- B. do 
Serro Azztl.>• 

Estes telegrammas e o facto de ter sido 
Presidente da Comwissão de Emprestimo de 
Guerra, como verá o leitor brevemente, custou 
a vida á esse benemerito cidadãb. 

A humanidade, a philantropia e o patrio
tismo são muitas vezes, ll'Sl.S epochas pro<.:ello
sas d~s revoluções, aos olhos das paixões fero-
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ses e doentias, um crime cuja expiação é a 
morte. 

O nnmero dos capitulados em Tijncas foi 
de 7 50, sendo destes I Coronel, 3 Tenentes 
Coroneis, 2 Majores, r2 Capitães, r6 Tenentes, 
.27 A1feres ·e 2 medicas, ao . todo 63 o:fficiaes. 

O inimigo reforçou o seu material bellico 
com 4 canhões K:rnpp, armamento de infanta·· 
ria e alguma m n nição. 

As perdas dos brnvos sitiados foram ·peque
nas, apesar da violencia dos combates; tiveram 
desde r r de Janeiro á r9 do mesmo mez 58 
homens fóra das fileiras, sendo destes r 7 mo'r
tos. 

-Reunidos os soldados de linha ás forcas 
revolucionarias, os patriotas e os guardas ~a
cionaes procuraram voltar aos seus pen ates. · 

"Os Franco-Atiradores marcharam para São José 
dos Pinhaes e alli, aquartelaram, diz em sua defesa o Co
ronel Pimentel, confiantes na lealdade do inimigo, aguar
dando a opportunidadede sahirem do Estado do Paraná.n 

Mas, o batalhão fài pouco depois dissolvi
do por ordem do qnartel general dos rev8lto
sos ; os seus o:fficiaes e praças ameaçados, e 
destas, as que não conseguirão fugir~ foram 
encorporadas ás forças rebeldes, e assim se ia 
calcando aos pés as estipulações da capitt11a
ção. 

Varios o:fficiaes capitulados foram presos 
por motivos futeis, e, entre elles, citaremos o 
Major da Guárda Nacional José Craveiro de 
Sá_. Em:fim, exerceram perseguições inqualifi
caveis contra varias heroes de Tijucas, n.:imi
nalmente . contra o Tenente-Coronel Ismael 
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Lago, não se tendo em - attenção o se11 n1áo 
estado de saúde, pois não esta.va restabelecido 
cio ferimento. 

Emfim, o Coronel Pimentel e outros offi
ciaes; s6 q uasi um nH:~ depois da Capitulação 
puderam deixar o Estado do Paraná, taes eram ' 
as difficuldades creadas pelas autoridades re
voltosas ao seu . embarque, e só con ;;eguiram 
pagando-o á sua custa. Varios·cfficiaes tiveram 
de esconder-se. 

O Commandan te J os.é Bevilacqua, dos 
Franco-Atiradores, foi brutalmente offendido 
em· uma das ruas mais publicas de Curityba. 

Mas, de todos estes factos o mais iniqúo, 
foi o assassinato cobarde, barbam, do Capitão 
da Guarda Nacional Jorge Leprevôt, na enfer
maria de Tijucas. 

Quando essa praça . capitulou e pareciam 
confundir-se fraternalmente as forças, penetrou 
alli um negro que a principio servira na lega
lidade . e depois passára-se para os revoltosos. 

Esse preto cori:imetteu violencias e depre
dações ; era morador das proximidades da 
praçl'i, aonde tambem residia Leprevôt. Este ao 
vel-o, exprobou-lhe a conductÇt; o negro, orgu
lhoso, ·altivo, pela victori8. dos seus, respondeu
lhe com um insulto que o Capitão repelliu 
com uma bengalada q ne custou-lhe , um tiro, 
desfechado por aquclle. O ferido foi recolhido 
á enfermaria_ 

No dia seguinte, 20 de Janeiro, dous indi
vid uos dos revo 1 tosas, armados de C(lrn blain, 
descarregaram aqnel1as armas de uma janella 
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sobre o ideliz Leprevôt, que SP. achava deitado 
em seu leito. · 

As balas espedaçaram-lhe o cr:rneo. Este 
miserave] assassinato foi . praticado á vista do 
medico, Dr. Jorge Meyer, que prestou inol-

. vida veis serviços aos feridos, e á ·vista dos 
enfermeiros. Os bandidos peuetraram depois 
do crime na enferinaria e saquearam as malas 
e babús que encontraram. 

Dehalde o illnstre e hnmanitario Dr. Mayer 
pediu a punição dos scelerados. Que respeito á 
capitulação! 

E~tamos a findar as paginas destinadas á 
valorosa defesa de Tijncas. Não devemos es · 
quecer que o cidadão Lanr1::ntino Pinto, Gene· 
ral dos revoltosos, muito co::tcorreu para levan
tar o espirita abatido de Gumercindo pelo revez · 
do dia r r de Janeiro, e que, com a força sob 
seu com mando, tomou parte nos com bates 
posteriores. 

Na lucta contra a: praça, o inimigo osten
tou valor, sobresahindo pela disciplma o con
tingente a·e marinheiros revoltosos,denominado 
«Batalhão Navab, com mandado pelo r ,o Te
nente Gustavo Cotrim, depois morto no sitio 
'da Lapa. . · 

Não sabemos quanto custou aos sitiantes 
a victoria;. E', porem, certo que tiveram gran
des perdas e que occultaram esse facto; assim, 
as poucas baixas que allegam ter soffrido em 
seus docume.ntos estão longe da realidade, ao 
contrario Gumercindo não teria desanimado a 
ponto de querer retroceder para St. Catharina. 
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Na defesa que apresentou ao Conselho de 
Guerrn que expontaneamente requereu, diz o 
Coronel Pimentel á pag. 61 : 

. " Indagando, com a sollicitude que me cumpria, da 
vinda dos feridos c'le Tijucas, tive a certezé: de que até o 
dia 23 nenhuma conrtucção lhes tinha sido enviada de Cu
rityba; e.desse facto, como rte outros decorridos posterior
mente, conclui que começara para mim uma segunda 
pb,ase de attribulações crueis, caracterisada pela falta in
decorosa do comprimento das clausulas da minha capitu
lação.u 

A i11ustre victima da deslealdade daqnel
les que haviam appellado para os sentimentos 
fraternaes, diz ainda á pag. 64 : · 

"D'est'arte há.viam sido proteladas umas, annulla
das totalmente outras, desleal e indecorosamente obser
vadas todas as cl2.usulas· garantidoras da nossR vida e li
berdade, condições solemnemente consagradas no termo 
qa nossa capitulação. 

Parece que a trama urdida em torno de nós obedecia 
ao plano de uma capitulação de outra natureza: humilhar
nos, ou obrigar os fracos a uma adhesão infamante." 

E' a histori:l de todas as capitulações. 
Evital-as quanto possivel é o partido me

lhor; ao contrario é c0rrer o risco de se tr~gar 
hnm_ilhações que uma morte gloriosa evi~a 
sempre. 

As capitulações do Rio Negro, no Rio 
Grande do Sul; do Desterro em ·st. Catharina, 
e de Tijucas e L:ipa, no Paraná, não desh<>n
ram. os vencidos; mas, o desrespeito ás condi
ções estipuladas e os crimes que elle originou, 
são manchas indeleveis na bandeira branca da 
revolução; augmentaram o odio e o desejo de 
vingança ; foram acções medonhas e monstruo
sas que, em represália, banharam de sangne o 
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solo de tres Estados, já antes lll8.nchado desse 
liquido, tornando a lucta mais tenaz, mais 
cru e 1, mais bestial. 

Qne direito temos de exigir que -o capitu-
1aclo que se compromette a não pegar ·em ar
mas emquanto durar urna gtierra, observe o 
seu com pro misso, quando não observamos 
oara com elle as clausuhs da ça?itulação, nem 
o tratamos ,com cavalheirismo, gentil.esa, e 
generosidade? , 

O que esperam aque1les -que immo1am 
prisioneiros, senào inevitaveis e tremendas re
presálias? 

III 
-

Instal1aélo o Governo revolncion!'.l.rio, cer~ 
caram-no os amigos que existiam em Cnrityba 
e apparecçram adh esões como sempre succede . 

Os federalistas da Capital tinham, com 
muita an tecedenc:ia 1 trat~do de fazer propaganda 
revolucionm·ia nas forças legaes e por essa 
rasão principalmente o ' Vice-Governador do 
Estado prop nzera ao General Commandante 
do Districto acampar toda forç<i. no sitio deno
minado Portão, proximo á cidade, porque alli 
era, senão im poss iveL pelo menos diffici1 fru 
ctificar o t rabalho federalista de captar prose· 
lytos n a força armada. Não tendo esta acarr 
pado naque11e local; estando na Capital aq~rnr
tel ada cm varias edificios, distantes uns dos 
outros , a propaganda foi mais facil, e, por 
tanto, pro.duziu os seus fructos·. D'ahi as adbe-
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sões, apenas entrou em exercicio o Governe 
institnido pela revolução. 

O Contra-Almirante Custodio de Mello 
e Gumercindo communicaram ao Chefe da 
Nação a tomada de Paranaguá, a da C3.pila1 e 
a cap1tu lação de Tijucas. 

A cummunicação do Contra-Almiran[e foi 
nestes termos: 

" Marechal Floriano. - Itamaraty. 
Estamos em Curityba. 
Tij ucas ·tom ada. 
Os 750 homens sua guarnição dissolvidos, excepção 

tropa de linha, que foi encorporada ás forças Revolução. 
Parnnaguá, Antonina e Morretes conquistados forças re
volucionarias . Lapa snLjugada pelo General Piragibe. Es-· 
taclo inteiro reconhece governo de Desterro e o accl::i.maclo 
aqui. Material guerra reunido, em poder revoh1ciondrios. 
Eis a situ8.ção . Se sois patriota, como vosso passado in
dica , se sois republicano como "lffi.rm aes , deixai o poder, 
em nome dos supremos interesses da Patria e da Republi
ca , que juramos consolinar. 

Reação monarchica, que tanto vos preoccupa , aprovei
tará nosso enfraquecimento c:m lutas intestinas para der
rocar instituições tanto amamos . Vossa continuação go
v erno é actualnnnte impcssivel : pela força material vos
sos dias estão contados; poupat á Patria querida angus
tias de mais luto e dor. Deixai o poder, para maior gloria 
da Republica, prosperiddde Patria, tranquilidade Lar. 

Republicanos convictos não alimentamos ambições 
individuaes . Recusaremos governo, se fatalidade noJ-o ·of
ferecer ou tornar-nos apparentemente necessario. 

A crise que attravessa nossa Patria é angustiosa, 
não a agraveis com vossa teimosia. 

Ao vosso sub~tituto legal, não incompatíbilisado 
com a . Revolução, passai suprema direcção negocios pu
blicos. 

Nós o apoiaremos emquanto respeitar a Constituição 
e leis da Republica, em sua integridade e pureza. 

CUSTODIO JOSÉ DE MELLO. - Contra Almirante: 
Curityba, 25 de Janeiro de 1894." 



~56 DiAS fRATRiCIDA!> 

~-~~lF~----., 

O despacho telegraphico de Gumercindo 
foi do thêur seguiu te : 

" Marechal Flori~no - - Itamaraty. 
Desde capitulação Tij~tcas e occupaÇão Curityba, 18, 

que Paraná está conquistado . · ' 
Vossas forças evadiram-se. 
Estou concentrnndo n 'est<i çidade meu exercito para 

marchar sobre S. Paulo. 
Muito luto e muita dôr enchem nossa querida Pa

tria, e antes de travarmos novas lutas faço appello vosso 
patriotismo, concitando-vos deixar suprema magistratura 
paiz e reclamar vcssa lealdade velho soldado torneis pu
blico que, descende.nte defarrapo e republicano convicto, 
me opporei pela força qualquer tentativa restauradora. 

Mocidade vos apoia está illudida ; presume bater-se 
_ pela Republica, que eu e meu exercito jurá111os defender, 

mas bate-se entretanto por um homem, cujas intenções 
não suspeito, nrns que tem fraudado Republica. 

Dizei-lhe verdade, e como vos presumo ainda p .= trio
ta, concitai-a respeitar, como eu, vosso successor consti
tucional ,. pois consequencias luta em que nos empenha
mos não podem ser duvidosas. 

GUMERCINDO SARAIVA 

Curityba, 25 deJaneiro de rS94.n 

Os chefes revo1licionarios, annunciando à 
tomada do Paraná ~ 2 5 d·e Janeiro, esqueciam 
que nas tricheiras da Lapa fluctuava ainda a 
bandeira 1egal e que haviam dous postos; mili
tares nos confins do Estado, Xapecó e Xupim, 
que não tinham su bstituido o pavilhão nacio
nal pela bandeira branca da revolnçã0. 

Convem lembrar que mesmo depois da 
tomada da capita1, o Marechal Floriauo, que 
não soube do facto immediatamente, continupu 
a te1egraphar para o Vice-Governador e Gene-
ral Pêgo. 

Estes telegrammas, aliás sem importancia, 
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foram recebidos pelos revolucionarias ~ o leit'.)r 
vae 1êr 2 d'e11es: 

" Este governo agradece e applaude em nome da 
Republica aos heroicos defensores de Paranaguá, co11fian
do sempre no patriotismo dos bons filhos dessa grande 
terra.-FLORIANO.» 

uMaudem noticias de iVlorretes e Lapa. Tem-se toma
do euergicas medidas para n -nH:ssa de munições de guer
ra.-'-FI.ORIANO." 

O Governo Provisorio do Paraná não ti
nha rec•usos para attender o serviço ; tratou 
logo de faser o pagamento elos vencimentos do 
fnnccionalisino pela metade, e de escripturar 
a outrq metade corno divida, clljo pagamento 
se realisaria quando as finanças permittissem, 
~ nm decreto <lataclo de 9 de Fevereiro declarou 
imposto de guerra a contrilinição d) povo. 

Antes da pn blicação desse <lecreto, os prin
cipaes n egociantes da Ccipital tinham-se ren
nic"lo em palacio, á 24 de Janeiro, e combinado 
com o Governador nos meios de lE:var a effeito 
esse unposto. 

Varios daque11es cidadãos foram ·acc1ama
dns r:nembros da commissão qne devia receber 
as contribuições de gnerra, desfarçadas ·"ºb o 
titn lo de em presti mo. 

A epocha era das acc1amações. 
A' com missão cumpria tam bem distribuir 

pelo exercito revo1 ncionario os diversos forne
cimento;:;. 

E11a er&. constituiàa dos seguintes nego-
ciantes : 

u José Fernanctes Loureiro, Balliino Mendonça. 
Amando Cunha, 11ntonio Carnacia1i, Joaquim Queiroz, 
Pedro ~onseca, A. de Barros, Jo:;é Ribeiro de Macedo,. 

. ' 
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Eduardo Moura, Guilherm e vVithers, Barão do Serro 
Azul , José de Barros Fonsec<1 , Jo ' é H auer, João Tobias P. 
Rebello, Manoel Cunha , Arthur Balster, Sebastião Lobo, 
Henrique Burmester , Valentim Demehio, John Murray, 
l\fanoel M. Abreu, José Rodrigues de Almeida, Jorge de 
Druziaa, H enrique Itiberê Cunha , _Toão F . Correia, Cus
todio Porto, Francisco Gentil, Antonio Rodrigues dq Cos-
ta e Luiz Romagu era. », · 

De todos estes cidadãos o qne mais se 
esforçava ptlo bom exito do empi estirno era o 
inditoso Barão do Serro Azu1. 

Elle receava que.o exercito revo1ucionario, 
nã9 encontrando os recursos de que carecia, 
por aqne1le moc10 1 empregasse medidas vio1en
tas, vexatorias 1 cujos resultados f:eriati1 fun es
tos á propriedade e quiçá á vida da população. 

A imprensa que apoiava o novo Gov .:mo 
apparecia, como era natural, cheia de invecti
vas contra a legalidade e não era raro vêr 
cidadãos obscuros, cujos nomes só eram conhe
cidos nas aldeias em que nasceram , publicarem 
- Manifestos á Nação - e n'elles atacarem 
os chefes mais proeminentes da política repH-
blica na. · ' . 

Do Governador provisorio Dr. Menezes 
Doria, que pouco depois de ser suspensa a 
publicação de sua folha - · A Federação - ·reti
rara-se para o Rio de ,JJneiro, onde foi presü, 
evadindo-se depois, diz Epaminondas Villalb2, 
auctor da - ccRevolucão Federalista no Rio 
Grande do Sul», na parte relativa á invas_ão e 
dominio do Paraná : 

«Este novo chefe politic::i, de tempestuosos antece
dentes, em companhia do Dr. Hilario Govêa, conseguira 
evadir-se de uma prisão no Rio de Janeiro e emb.arcando-
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se para essa cidade, passou a .fazer parte das foryas de 
Gumercindo, como chefe do corpo de saúde. 

Quando m,t is tarde, ·alguns dos refugiados políticos 
de> Brazil, em Buenos-Ayres , atropelavam-se nas ruas 
daquelb cidade em demanda de uma collocação honesta 
que os puzesse ao abrigo el a 111.iseria, quando cabisbaixos 
vRgavaru pelas praças considerando em suas familias que, 
pesarnsas, çhoravam s uas a usencias ; não poucas vezes 
tiveram que desviar-se das patas dos fogosos corseis que 
tiravam a carruagem deste celebre personagem e abriga- · 
rem-se dos respingos lamal'en t os de s uas roàas. 

Contrastes da sorte e contratempos da fortuna , com
munissimos em uma epocha revolucionaria!» 

A arrecadação do su pposto em prestimo, 
verdadeiro imposto ele guerra, fazia-se regu
larmente, e o G0verno nomeou dons cidadãos, 
João Pedro Schelecler e João Antonio Xavier, 
para auxiliarem a commissão do commercio e 
dar ilm carácter completamente official, á mes
lirn com missão, por serem estes cidadãos em-
pregados do fisco. . 

·rrariscrevernos aqui o artigo de fundo da 
Federação de 1 r de Fevereiro, para o leitor 
apreciar os conceitos externad0s em relação á 
legalidade: 

ccNão La mais quem se lembre do esphacelado governo 
passado. · 

Cahiu, ou antes fugiu, e na 1:ma quéda e na sua fuga, 
acompanhou-o todo o esquadrão das suas in n umi::ras vio
lencias, dos seu;; Bhsurdos, das suas tropelias . 

No co nceito publico não merece um ceitil d~ admirn
ção a administração successora de Roberto Ferreira tão 
vergonhosa, quão arrogante foi a Junta que se proclamou 
a s i mesma , arredando da administração do Estado o bene
rnerito Dr. Generoso Marques, a qu em a vontade popular 
paranaense tinha collocado nas ameias do poder. 

Pagou caro, porém, o usu rpador largando, com o 
escandalo da fuga, o que não lhe pertencia. 

Conservado pelo apoio official do dicb1dor da Repu-
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blica, o governo .não resistio quando se-ntio se sem essa 
força, e se era e lia a vontade do povo, a representação 
tradiccional dos principias republicanos , deu pruva pouco 
lison o-eira do seu prestigio, já abandonando set; posto, já 
zelando tão pouco dos inte1es!';es do Estado, cujos docu
mentos encontrados provam-n 'o sobeje1mente. 
, E assith como nesta região territorial do lirazil os 

acontecimentos da Revolução vieram mostrar tão depressa 
o abysm o em qu e se ia precipitando todo este Estado, 
assim o será igualm ente na grande Capital da Republica 
Brazileira, qua ndo o tyranno tive r de abandonar o seu 
posto pela falta absoluta de meios de estabilidade. E não 
estará longe este momento desejado. 

Então o Brazil inteiro recuará horrorisado da borda 
do precipicio medonh o, Vesuvio a tterrador, onde pouco 
a pouco, malignamente vão se jogando as me:lhores tra
dições desta Patria, a sua vi<la economica, social e moral. 

E' mister que o povo brasileiro faça ·um supremo 
esforço para que não se d,emore por mais tempo este estado 
de cousas. 

O momento é decisivo ; ou a Patria mergulhará no 
lago insondavt>l da desorganisação e do anniquillamento, 
ou se erguerá victoriosa uo cinzeiro de sua ruína. procu 
rando e conseguindo em pouco t empo res tabelecer todo 
seu equilibrio de nacionalidade respeitada, cujo futuro e 
cuja riqueza lhes aguardam dias de felicidade completa. 

Mais um esforço do povo brn.sileiro e a victuria será 
alcançada. · 

Nota-se que durante.o tempo da oceupação 
do Estado p~los revoltosos, a linguagem da sua 
imprensa, especialmente a d' «A Federaçãoi>, 
tornára·se menos insultuosa apesar de invecti
var sempre a legalídade, E' que o redactor, 
arvorado agora em Goverm .. dor provisorio, 
preoccu pado com a administração, não podia 
atirar-se á~ lides jornalisticas, e aque11es que o 
haviam sub~tituido manejavam i:t penna res
peita~d~ mais as con veniencias e o pudor da 
propna imprensa. 

O rcDiario do Commercio>> que durante o 
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tempo do governo legal allegava imparcialida
de, -::orno sabe o leitor, apenas a revolução 
triurnphou, co1locon-se ao lado dos· venced1)
res; a sua linguagem, porem, era, em geral, 
moderada . . 

O seu redactor. era,' então, um paranaense 
a-migo das letrai, o cidadão J ayme Ba11ão, que 
i11 udido corno outros em sua bôa. fé . collocou
se a9 lado da situação revolucionaria. 

Os federalistas paranaenses, instituiêo o 
Governo, trataram de organisar batalhões de 
volnntarios para enfrentar com. as forças le
gaes, que se preparavam para vir em soccorro 
do Paraná. 

Deixemol-os entregues á esse afan, e ve
jamos 0 que se passa na Fronteira de Palmas. 

O Com mandante do Dist1icto, ao retirar-se, 
nada havia communicado ao da Fronteira de 
Pa-hrías, como já dissemos. 

No dia :::9 de Janeiro achava-se este offi
cial lia vi11a daquelle ' nome, quando foi sur

. prendido com _o telegrarnma seguinte qne lhe 
dirig_iu, de Ponta-Grossa, o Capitão Quartim, 
do Estadc, Maior d0 General Pêgo: 

«Coronel Bórmann.-Littornl tomado; correm ver
sões atroses. Silencio e fa.lta communicaç:ões denotam 
acontecimentos graves . Lapa sitiada. Trem que devia 
trazer General Pêgo hoje cedo ã Palmeira ainda não che
gou. Estou Ponta-Grossá ordem delle. Aviso para stu 
governo." 

Immediatamente o Coronel respondeu: 
«Sciente. Dai-me noticias do que fôr succedendo." 

Paln;as soube logo do conteúdo daquelle 
telegrarnma, e pouco depois, espalhou-se a no-
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Úcia da occupação de Curityba, da capitula
ção de Tijocas, àa retirad:i. do General e do 
Vice-Gov(frnador do Estado, e do sitio comple
to da Lapa. 

Com taes 11ov·as, os exaltados ardiam por 
fazer demonstrações é:e alegria e en th nsiasmo ; 
ma;;, felizmente, continham-se. . 

O chefe federalista mais proeminente, o 
cidadão Firmino Teixeira Baptista por "1-lcu
nba Vivida, já conhecido do .leitor, procurou o . 
Commaodante da Fronteira e declarou-lhe que 
a ordem pu b1ica não seria alterada pelos seus 
companheiros. 

O Coronel louvou esse procedimento por
que não teria .assim de reprinJir por meio.s vio
lentos qualquer perturbação, qualquer tenta
ti va de deso,rdem. 

Tinham os acontecimentos tomado 'essa 
gravidade e, eotretauto, nenhuma noticia che
gava do reforço que deveria enviar para Pal-
mas o bravo chefe da praça da Lapa. · · 

Agora era inutil coutar cnm elle, depois 
de sitiada a praça. · 

Cumpria, poi~, águelle Commandaute, ar., 
rostar tudo com a pequena força sob suas 
ordens. 

A idéa de urua expedição ao Porto da 
União foi abandonada, porque ella· seria re~li
sada com a força que o General dera ordem de 
vir. para Palmas, ao denodado Coronel Car
neiro. 

Estava o Commandante da Fronteira sem 
communicações para a Capital Federal, püis. 
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as linhas telegra.phicás <l<J Estado do Paraná, 
estavam em puder da revo1ução. 

Tinha gue agir pelas suas inspirações ; 
isolado, nos confins do paiz, e, digamos fran
camente, abandonado, ape:;ar de haver em 
tempo exp0sto ao Govern·o da União a conve
niencia de uma força com posta' pelo menos, de 
um regimento de cavallaria e dous bata1hões 
de infantaria, para a defesa completa da Fron
teira . Essa força ihe foi promettida, como sabe 
<J leitor; mas, só chegou á Palmas depois da 
retirada dos invasores do Estado do Paraná, 
isto é, quando já não era necessaria ! 

Chegava, pouco depois destec:: factos, a 
noticia d~ quE o Tenente Jorge Carnlca·nti, se
cretario do Cornmando da Fronteira, seguira 
do Porto da União par& a Capital pela estrada 
da Palmeira, e que fora no Porto con vidado 
por Pio Torelli para abraçar a cansa da revo
lução e que se recusára. 

Em Gnarapuava, por ordem do Governa
dor provisorio, Menezes Doria, foi solto o tele
graphista Henrique Widikim qne, como deve 
estar lembrado o leitor, seguira preso para 
Curityba. 

· Elle conseguiu seduzir o sargento Medina 
que o conduzia, e 1evon-o para as :fileiras da 
revolução, como já disssemos em outra parte. 

O cabo que o acompanhava, apesar de 
instado para imitar aquelle sargento, compre
hendia melhor o dever de lea1d<tde e, por isso, 
negou-se e voltou á Pa1mas, onde apresentou· 
se ao seu Commanda!!te. 
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No dia 25; (Janeiro) pela manhã, o Com
mandante da Fronteira recebeu do Contra-Al
mirante Mello o seguinte te1egrã.mma: 

"Communico-vos que ,- o Estado do Paraná está em 
nosso poder; fazendo-v0s est a communicaç:ão conto firme
mente com vos.><o patriotit:o apoio para a obra da regene
ração de nossa ,Patria.-Custodio de Mello.» 

O Contra-Almirante s~ ti.nha antecipado 
mais uma vez, dando o Paraná como em poder 
da revolução, porqu~ o canhão trovejava ainJa 
na L apa e na Fronteira de Palmas tremuJava 
a bandeira legal. 

Corno sempre, o contet~do do telegramma 
foi immedi:;i.tamente conhecido da população_ 
Não havia mais segredo no telegrapho, já o 
dissemos mais de um a vez. · 

Varias legalistas e federalistas vieram ter 
com o Oomu.úndante~ para saber qual a sua 
attitude, e justamente nô mornentu em que elle 
acabava de dictar a resp0sta áquelle chefe revo
lucionaria e n 'estes termos: 

«Almir:mte Custodio de Mello-Paranaguá. -Sei ente 
vosso telegramma. Em resposta declaro-vos que a ordem 
publica fül Fronteira de meu commando ha de ser mantida; 
por consequencia, a vida e a propr iedade dos cidadãos, 
seja qual fôr seu credo político, religiosamente respeitadas. 
Quanto á revolução de que sois chefe e que. segund-o me 
comm unicaes, trinmphára em to<lo Paraná, devo informar
vos que á ella não adhiro e que me conservarei fiel á Cons
tituição e ao Governo legal de minha Patria . - Palmas, 
25 de] aneiro de I 893-Coronel Bonnann.» 

O Commandaute leu em voz a1ta esse te
Jegramma, que foi irnmediatamente tràns
mittido . . 

Os chefes federalistas, é claro, n·ão acha
ram-no a seu gosto, porque acreditavam que á 
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vi;ta da gravidade dos acontecimentos, aquelle 
offi.cial forçosamente teria de adherir á revolu
ção trintJ;J. phaúte ·; mas, prometteram mais uma 
vez conservar-se tranquillos e ac0nselhar ao 
povo urna attitnde calma. 

Já dissemos que a m'aioria da p0pulução 
era advers.a ao Governo legal; mas, a presença 
do chefe militar alli na villa, concorria para 
mantel-a em uma posição digna, respeitosa, e 
todo jubilo pelo successo feliz das armas rebel
des, não se exte-rnava mesmo nos mais exalta
dos; era todo intimo, e, portanto, não dava 
higar a qualquer intervenção energica por 
parte <l.aquella antoridade. . 

E, quem sabe? Talvez grande parte desse 
, povo, por. ·nm momentq vidente, éomo fôra o 

ex-governador Theophilo, descortinasse, atra· 
vez · do fumo dos canhões que ribombavam 
ainda na Lapa lugubremente, a figura tremenda 
da derrota dos triumphadores de um instante? 

Quem . sabe se esse povo teria a previsão 
de que aque11as victorias seriam como as de 
Masal;liello, ephemeras·, deixando apenas de sua 
existencia o rasto de sangue ? 

Fçisse qual fossé a razão, o povo até então 
não mostrava aquella attitude arrogante e 
cruel, .guarda avançada do crini.e, que nos dias 
revolucionarias é a sua ·wergonha,,o seu oppro
brio, e a sua ignorrúnia. 

Os acontecimentos na proxima Fronteira 
do · Rio Grande exigiam a attenção do chefe 
militar, Commandante da Fronteira de Palmas. 
Resolveu, pois, este offi.cial vo~tar ao Xanxerê 
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e deixar a forÇa, que estava na villa, sob as 
ordens do IV.I::Ojor En;1esto Vict0rino J eo1ás. . 

Ao retirar-se, ainda os chefes federalistas, 
especialmente os cidadãos Firmino Teixeira 
Baptista e Urquiza, reiteraram a promessa c1e 
conter os seus corre1igionarios. 

·os republicanos, leg?-1 is tas; eram em tão 
p~qneuo n nmero que não se atrc;veriarn a pen-
sar em qua lquer reacç·ão. · · 

Infe1izmenle o serviço da constrilcção das 
fortificações ia atrasado e .com a cheg8da do 
Cornmandante da Fronteira:, as obras tiveram 
mais impulso. . . 

Em Palmas, depois da retirada d'esse 
Commandante, as familias :receiosas que o 
Governo ºrevolucionaria mandasse for.ç;:;i.s bater 
a daquelle Commanda:nte, por não ter elle a.d
herido á r evolução e assim fosse o mnnicipio 
de P~i.lmas theatro · de sce11as sangTenta,s, re
solveram enviar-lhe um abaixo assignado, pe
dindo a sua adhesão á revolução, para evitar 
conflictos e desgraça-s. . 

O portador do abaixo ass-ignado fÇ)i o 
sargento da Guarda Nacional 01ympio de Car
valho .Lima, arvorado pouco depois em · M:rtjor 
dos rebeldes. 

O abaixo assümado era n'estes termos: 
"Palmas, 12 de Fevereiro de 1894.- I11ustre cidadão 

Coronel José Bernardino Bqrmann. - Amigo e Sr. - Os 
abaixo assig nados ouvindo propalar-se, ernboi:a que sem 
fundamentei, de ter sido nomeado Commandante d~ Fron
treira outro cidadão pelo Governo Prnv'isorio da Republica 
em St. Catharina , e gosando V. 81!- de inteira confiança, 
pela segurança offerecida ás fam ilias d'esta comarca, em 
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.nome dellas empenhali10-nos pelo seu reconhecimento ao 
' Governo da RevJlução, no intuito de evitar conflagração 

futura. Perante aquelle Governo ·nos esforçaremos pela 
COtlf?ervaçao de V. s'!- como Com mandante desta Fronteira, 
por ter sido verd"ldeiTo mantenedor .da ordem que feliz
mente teni reinado ntJ seio cJa, familia palmense. A11cios0s 
aguard'3_mos resposta de V. Se~ . Queira acceitar· nossas 
saudações e subscrevem o· nos de V. S'!- ami.gos gratos. 
(~eguem-se as assig·natur"qs). " 

,Os <lepositos da Commissão d3; Estrada 
E3trategica preoccn pavam muito o espirito do 
Com mandante da Fronteira e era sua intenção, 
quandci fosse réceber no Porto da União os 
i:eforçes qüe deviam ser enviados pelo Coronel 
Carneiro, tratar de remover para Palrn8.s o que 
fosse passive]. 

Não. tendo noticias desses reforços, aque1le 
official convidou 0 Capitão Frederico Rozany, 
q11'e sn bstituira o chefe da com missão, o distiu
Cto Tenente-Coronel Martins de Me1lo, a vir 
re'nnir-se á elle no Xanxerê, escondendo nos 
mattos o material on destruindo o que não 
pudes5e trazer comsigo, porq1!e no Jangada, 

· aonde ~e achava, corria esse in.telligente official, 
qu~ !lpen~S tinha COIDSigo. 4 Oll 5· soldados, 
sen.os pengos. 

A commissão da estrada estrategica não 
estava sob o Com ma ó.do da Fronteira ; ella 
tinha certa autonomia, 

O Capitão Rosany entendeu qu~ não 
devia abandqrtar o seu posto ; co11servou-s~ 
n'.elle e mais tarde foi preso e condusido á Cu
rityba, sem que pudesse oppôr a :nenor resis
tencia porque não dispunha de força a1guma, 
a não ser aquellas praças. o peqneno contin-
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gellte de soldados ao Eerv.iço · da commissão, 
achava-se destacado em Palmas. 

O primeiro dos siguatarios do abaixo as
signado, a que ha pouco nós referimos, era o 
cidadão A.ntonio J oaqnim do A,rirnral Cniz, 
negocia:nte; federalista mo_derado, e, com mui ta 
rasão, considerado n_a vi1Ja pela sua honradez. 

A' elle, pois, o Com mandante da Frs:mtei-
. ra dirigiu a resposta, tendo antes mandado 
reunir os officiaes, feito 1êr aque11e abaixo 
assignado, declarando · por _sua párte que, 
guaesguer que fossem as consequencfas, não 
adheria e que se entre os officíaes de seu 
Com mando havia algum quecoll0casse os seus 
sentimentos politicos acima· dos devéres mili
tares, devia retirar-se porque allí, dentro das 
JitJ has fortificadas, só queria horne11s leaes e, 
portantb, era chegado o momento oe declararem 
o que sentissem, pois, qnando mesmo todos os 
officiúes o abandonassem, eIJe ficaria s6, á 
frente dos homens leaes, firme no seu pCJsto. 

A officialiLiade, á vista do portador do · 
_abaixo as.signado, declarou que em circums

tancia alguma a bandon.aria o seu chefe. 
Feita essa declaráção, o Commandante 

, redigin immediat?-mente esta resposta : 
" Xanxerê , r6 de. Fevereiro de rS94. - Meu caro 

a1higo Sr Amaral Cruz. - - Peç:o-vos para serdes junto aos 
meus amigos que comvosco assignarão -a carta que medi
figirão em 14 do corrente o interprete dos meus sentimen
tos de gratidão pel::is pbrases alli consignadas por pêque
nos serviços que tenho prestado á urdem publica. 

L'olstimo entretanto não poder adherir á revolução 
triumphante que ensangueptou Paranaguá, . Tijucas e 
Lapa. 
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Nomeado Co'mmandante da Fronteira de Palmas 
por um governo legal, s6 violentam ente, esgotados os ul
timos recursos de resistencia, entregarei o meu posto á re-
volução. · 

o verdadeiro patriotismo aconselha 0 triumpho po
litico nas urnas eleitorn.es; o falso, leva os hoÍllens ao 
campo de batalha para afinal cobrir de orph_andade e viu
vez o paiz que os vio nascer. 

Eu tenho a consciencia e a alma tranquillas ; não 
concorri para a lucta fratricida e muito ao contrario sem
pre proc·urei minorar a triste condição d'ls victimas d 'essa 
malfadada contenda. 

- Qualquer que seja, pois, o resultado ou a consequen
cia de minha coi1ducta, assumo tranquillo perante Deus e 
os homens o peso de tocla a responsabilidaae, confi ante de 
que· cumpro o men dever. 

Adherir á re vol \1ção seria trahir _o governo legal que 
considero acce ito pela maioria · dos meus concidadãos e 
vós mesmos que confiança poclerieis depositar para o futu
ro no vosso amigo, se elle faltasse aos sagrados "deveres 
do soldado? · 

Sempre condemnei a revolta da fo rça publica csintra 
as instituições ou as autoridades leg;llmen te constituiclas. 

· S6 o povo tem este direito ; o da r~volta. 
Á resistencia· que offerecerei áquelles que não esti

veretn satisteitos com o sangue que correu ájorros em Pa
ranaguá, Tij.ticas e L<tpa, não será posta em acção nas po
voações, aos olhos elas pobres familias que nenhuma cul
pa tem dás ambições e crimes da P~.liti ca . 

As familias de Palmas podem ficar tranquillas. 
A politica tem exigencias e certamente o governo 

revolucionario deve e está em pleno direito de nomear 
command~rntes que o E>i rvão. 

O dever militar tem ao seu tu-mo exigencias sagra
das. E' realmente muito commum rios dias que atravessa
mos vêr officiaes ,esquecerem-se de satisfazei-as a pretex
to de qne não devem servir ao governo do Marechal Flo
rian<;> por ser elle tyrannico. Mas essa tyrannia eu não a 
vejo; essa tyraunia é um pretexto para justificar a revolta ; 
essa tyrannia s6 existe nos labios dos chefes revoluciona·
rios, entre os quaes alguns ainda hontem saudavão a 
victoria do tyranno; aconselhavão a deposição dos gover-
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nadares depois do fatal golpe d 'Estado dq Marechal Deo 
doro, brindavão com taças de champagne os soldados que 
embarcavão . no Rio de Janeiro e que ião demandar o Rio 
Grande para bàterem-se C'.lm os federalistas. , 

Seria a remorso d_o mal que causarão aos mesmos fe
deralistas qu e impellio estes homens a reunirem-se a elles? 

Não s ei: . 
9 que parece patente é que a ambição desmedida de 

uns, a· vaidade e a falta de patriotismo de outros, lança
ram tres Estados da União em completa conflagração. 

Não concorri para estes males e por isso assumo, 
sem medo de atribulações de minha consciencia, o papel 
que os acontecimentos me vão fazer representar n 'estas 
tristes scenas de-sangue que deshonrão a Pa tria no extran
geiro e fazem r ecuar de horror aqnelles que não sorvem a 

. vida d,e sens irmãos na t aça da vingança. 
Assim possão todos es perar o dia de amanhã com 

perfeita, _completa serenidade, sem receio da hora em que 
os arrastarem á lucta ! 

O que des_ejo, é que lhes seja permittido dizer como 
eu, se a mim e a elles estiver reservado. cahirmos para sem
pre : " Morro ; mas não fui eu o. desnaturado , o Caim que 
primeiro apontou a arma contra seu irmão ir ! Abraço-vos 
cordialmente . -JOSÉ ~ERNARDINO BORMANN." 

O enviado voltou cC1m essa 1~issivá. Ella 
era anciosamente espernda, na viJla. A sua 
leitura emocionou· a todos os homen::. de bem, e 
desvaneceu as esperanças de que o Comman
dante da Fronteira se alistasse nas fileitas da 
revolução. , 

Quando isso succedia, chegava-nos a dolo
rosa noticia da capitulaÇão da Lapa, e da [norte 
de Car.neiro, Dulcidio, Amynthas e de outros 
bravos patriotas. 

· A resposta ao abaixo assignado já fôra 
-dada sob a impressão de boatos daquell_e 'grave 
àcon tecimen to, logo depois transformados em 
uma pungente realidade. 
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Como se dera mais esse desastre? A penas 
d'elle teve ·Sciencia, escreveu o Command ::mte 
da Fronteíra á alguns legalista·s, convidando
os a vir para as fortificações do Xa nxerê, en-

. grassar as fileiras dos combatentes, porque a 
pequena praça de guerra 'tinha sido_pelas cir

- c~tmstancias, pelos graves acon:tecimentos, 
·arvorada em Capitolio do Paraná . . 

A' elle, p0is, deviam recolher-se todos os 
P.atriotc;i.s para com baterem pela liberdade. · 

flM DO · 1, º VOLUME 
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