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LIVRO PRIMEIHO 

I 

O general Pego seguiu como vimos, á 
i:umo de São Paulo. No dia 17 de J ;rneiro, esse 
general, ainda então em Curity ba, encarregou 

-o honrado engenheiro dr. Candido Ferreira de 
Abreu que exercia o cargo de prefeito munici
pal da capital, e offerecera-se como voluntario 
pára defender o seu Estado natal, de ir á Ca
pital Federal informar ao marechal Floriann 
do qne se passava no Paraná, Aquelle cidadão, 
que já havia prestado relevantes serviços, corno 
engenheiro, á expedição do general Argo11o, á 
St. Catharina, partiu para aqne11e destino, in.· 
cumbido lambem de prevenirá sen irmão Al
berto Ferreira de Abreu, distincto coronei de 
engenheiros, que estava em marcha á testa de 
reforços, vindos de São Paulo, de avanç:u sem 
perda de tempo para a cidade de Ponta Grossa, 
onde o general pretendia concentrar todas as 
forças para operações ulteriores. 

O coronel Alberto que, entre os cargos que 
occupára naque11es dias di:fficeis, exercera tam
bem o de commandante da guarnição de Curi
tyba, prestando em todos el1es notaveis S'=rvi-
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ços ; teve de co.!ltramarchar para aqueJle Es
tadoi forçado pelos acontecimentos que em 
outra parte já re]atámos. O dr. Candido foi, 
ainda mais, encarregado de passar, em nome 
do general, um telegramma ao marechal a pe
nas chegasse á Itararé. 

Esse telegramma, assigna<lo por aqnelle 
cidadão e pelo dr. Hercilio Luz, era assim 
concebido : 

u Paraná invadido por tres pontos cerca tres mil ho
mens. Lapa cercada. Sem homens, sem armas e sem di
nheiro não se faz guura. u 

Sentimos dizer que, em absoluto, uada 
disso faltava. Os homens leaes á cansa legal e 
as armas que existiam eram em numero bas
tante grande para se levar de vencida os in
vasores. O espírito conturbado do general pela 
revolta de II de Janeiro, em Paranaguá, ern 
que salientou-se uma parte da Gnarda Nacional, 
como viu o leitor, não o deixára medir com a -
prEcisa calma a extensão exacta dos aconteci
mentos· nem lançar mão dos meios, e estes su
perabundavam, para conj nrar os perigos da si
tuação. Isso já o dissemos, mais ou menos, em 
outra parte destas Memorias, convindo lt:m brar 
que os invasores estavam á respeito daquelles 
elementos essenciaes á gu.erra, homens, armas 
e dinheiro, em condições muito inferiores, e 
que s6 as melhoraram á custa dos desastres, 
das armas legaes. 

Mas, vejamos qual o plano primitivo do 
incilvidavel defensor da Lapa. 

A co1umna do general Piragib e avançára 
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como vimos, até o Rio Negro qnando o gene· 
ra1 Argo1lo contramarchha de São Bento. 

Carneiro apenas assumiu o com.mando 
das forças planejou envolver aquella columna, 
desbaratal-a, e assim abrir caminho franco 
para Joinville. 

Elle não suppunha que a columna adver
saria pudesse facilmente obter reforços porque, 
segundo as ·noticias o:fficiaes que tinha, os 
generaes Rodrigues Lima e Arthur Oscar es
tavam no centro do territorio catharinense e, 
assim, o inimigo era obrigado a attender os 
movimentos daquelles chefes e, n'esta situação, 
não podia destacar forças para proteger Pi
rngibe. 

Para agt1elle movim~nto envolvente, a 
3.ª brigada, a mesma qne capitulou em Tiju
cas, devia 8.vançar pelo caminhu dos Ambro
sios e invadir o Estado de Santa Catharinà, ao 
i:-asso que as outras brigadas, sob o com mando 
do propr1o Carneiro, combinando os seus mo
vimentos com aque1la, atacariam o inimigo 
pela frente. 

Infe1ismente a marcha da 3.ª brigada não 
podia ser rapida porque, condu2:indo artilharia, 
era necessario preparar o caminho, abrir pica
das, emfim, apropriar o terreno ao transporte 
daquella arrua. · 

Chegando á Tijncas, a brigada tratou de 
abrir um~ estrada desse ponto ao Rio Negro 
para transpôl-o e, então, já em terra cathari
nense, manobrar de modo a co11ocar-se á recta-

. guarda da columna rnrnnga e investil-a por 
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ahi. D' esse 1p.odo ficaria realisado o movimento 
envolvente. 

Mas, a abertura da. estrada dependia de 
tempo e assim emquanto ella se preparava a 
colnmna Piragibe recebeu reforços de Juca 
Tigre e Torquato Severo. . 

Durante o trabalho da abertura, Carneiro 
entretinha-se com pequeno~ combates, ti.ro
teios, e escaramuças, co1no vimos, e esperava 
continuar as$im até que o troar dos .canhões da 
;;.ª brigada, do outro lado do Rio Negro, an
nunciasse que ella estava á rectaguarda do 
inimigo e que, por tanto, chegára o momento 
de investil-o impetuosamente pela frente. 

O leitor viu que a estrada não se concluiu, 
porque nas proximidades de Tijucas apresen
tára-se o inimigo e dentro da rnatta em que 
ella se .estava abrindo foram atacados os dous 
francos atiradores, sendo um de11es barbara
mente degollado e ontro ferido gravemente. 

A presença do inimigo, os combates que 
se seguiram e sitio dasTijncas, e finalmente a 
capitulação dessa pequena praça, destruíram o 
plano do C·Jrone1 Carneiro, e elle viu-se obri
gado a permanecer na defensiva, mas sempre 
actz'va, co11fiante de que em seu soccorro vies
sem forças de Curityba ou do visinho Estado 
de St. Catharina, ou que :-t1guma circumstan
cia se apresentasse e fosse favoravel á uma 
energica offensiva. 

As forças da Lapa sempre tiveram nm 
effectivo muito fraco. A principio, não passou 
de 1400 homens e a de Tijucas de 300 ; por 



DIAS FR A'l'RICIDAS . 9 
..----~~lF~----., 

tanto, com 1700 combatentes prttendia o deno· 
dado Carneiro, executar o movimento envol
vente e combinál-o com um ataque de frente. 
Se a estrada estivesse aberta e não fosse, por 
consequencia, necessario perder tempo com 
sua abertura, sem duvida que a columna ini
miga seria desbaratada. A pesar, porem, de ser 
fraco o eff ecti vo das forças da Lapa, ainda o 
commandante do districto retirou d'a1li cerca 
de 400 homens para reforçar Tijucas, 180 para 
a defesa de Paranaguá, e 200 para as expedições 
aos rios Negro e Igna.ssú. 

Com taes desfalques a columna do im
mortal command~nte da praça ficára muito re
duzida e facil foi ao inimigo estabelecer o 
:,itio. 

Operar de combinação, é muito raro con
segu ir-se quando entre as forças existem dis
t ancias enormes, cadêas de montanhas, ríos, 
enormes sertões, e tudo isso em regiões sem 
estradas, servidas em geral de pessimas pi
cadas, cheias de atoleirns e toda especie, emfirn, 
de obstaculos difficeis de vencer. 

Entretanto, Carneiro esperava poder fa
zêl-o com as forças da Divisão do Norte e de 
Arthnr Oscar. 

Em 25 de Dezembro ( 1893), elle telegra
phou para Palmas ao comrnandante do 12.0 

corpo de ca val la ria da Guarda N acíonal, pe
dindo que mandasse um proprio com um tele
gramma que passára ao ill ustre senador Pi
nheiro Machado que se achava naquella Di
visão que, comquanto commaudaàa pelo gene. 
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ral Rodrigues Lima, bravo veterano, inquestio
navelmente manobrava, obedecendo a0s planos 
e inspirações daq ue1le in tem era to repn blicano. 

Estava ·a Divisão em Blnmenau. 
No telegramma dirigido áquelle illustre 

patriota, Carneiro expunha lhe a -situação e 
pedia-lhe qne o coadjn vasse. Então as cousas 
ainda nâo tinham tomado o aspecto grave que 
ponco depois patentear:J.m. 

E~se pedido que devera ser feito pelo 
Com mandante do Disfricto, parece indicar que 
Carneiro on julgava qne as forças que se acha
vam em Curityba não o poderiam auxiliar, 
dadas certas emergencias, por terem de ser 
empregadas em outros pontos, ou que aquelle 
commandante não acreditando que os aconte
cimentos tomassem a feição desagradavel que 
mais tarde apresentaram, julgava desnecessa
ria a coadjuvação qu e entretant0 elle solicjtava , 
como medida preventiva, pois , não se compre
hende como o chefe das forças da Lapa, subor
dinado ao general, dirigia-se em seu proprio 
nome, em assumpto de tal magnitude, ao ge
neral Pinheiro Machado, que operava em outro 
Estado e á distancia muito consideravel. 

O telegramma para o . commandante do 
r 2 . º corpo era nestes termos : 

" Commamlante J oão Caetano . Mandai já e já novo 
portador ao encontrn Pinhtiro. Deve ser ressôa de con
fiança e coragem que não tenha receio perigos cousa tão 
natu ral na g uerra, deli gente para chegar quanto antes á 
Blumenau, alem se fôr preciso. Darei dous contos de reis 
á pessôa que desempenhar bem essa commit1são . Saudo
vos. Coronel Carneiro ." 
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Immediatamente partiu o bravo alferes 
José Ferreira de Moraes, por alcunha José 
Panlista, já conhecido do leitor desde os distur
bios de Palmas. 

Mas, a Divisão do Nórte, crente de que 
outra força pelo lado du Paraná, com movi
mentos rapidos, tivesse penetrado em St. Ca
tharina para operar de com binação com ella, 
aguardou em vão noticias de sua marcha, e só 
tarde, sahendo que nenhuma columna avan
çava, voltou á Lages, depois de leva r adiante 
de si o inimigo que, -afinal, embarcou em Ita
jahy a bordo dos navios revoltosos, como sabe 
º.leitor, em demanda do porto de São Fran
cisco. 

· O seguinte telegr8.mma do bravo Pinheiro 
Machado lança completa lu z sobre o facto. E' 
passado de Lages, apóz o regresso de Blume
nau. 

MARECHAL FLORIANO.-RIO. 

" Transposto Pelotas perseguindo Gumercindo e Sal
gado, tendo este com mil e tantos b0mens seguido Tuba
rão, esta divisão manteve-se encalço Gumercindo que 
passaudo pur aqui, Curitybanos, dirigiu-se Blumenau, 
Itajahy. No rio Canôas caudilho tenton embargar-nos 
passo ; derrotado prosegui u rnarcha, t m brenhanclo-se pt-la 

. invia estrada elo matto que vae á Blnmenau. -Superad°\1. 
diffi.culdacle transporte artilharia, com rapidez atravessa
mos· picada e em marcha batida attingimos Itajahy que 
tomámos apóz tres horas de fogo, precedid as de dous d ias 
de tiroteios e reconhecim entos á viva força; o que tudo 
é narrado ordens do dia que com este vos serão transmit
tidas . Apóz tomada Itajahy levamos I~ dias entre esta 
cidade, Brusque e Bl umenau em march\s e contramar
chas, aguardando apparecimento esquad1a leçal ou que a 
colunznageneral A1g0Llo ma1cliasse sobreJoinville ou que 
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a do general Oscar sobre a Laguna. N'esta espectativa 
estavamos quando soubemos Oscar retrocedera Rio Grnn
de e Argollo para Lapa. Isolados no littoral, com muniyão 
mingoada , com a força disimada palustre, sem terreno. 
para manobrar, contidos estreito valle Itajaby -guassú, 
com a tropa me.ia ração, sem dinheiro, delib~ramo'l retro
ceder para esta região, onde achando gado, clima salubre, 
melhorará estado sanitario força. Hoje aqui chegamos 
tenclo sabido Blumenan 20 passado. Estamos na bocca 
estrada que vae Desterro á Blumenau. Este ponto é im
portantiss imo; atende Paraná, Rio Grande e Desterro. 
Dista 48 legoas Lapa, 50 Porto Alegre, 30 Desterro. 

Onde nossa acção for precisa, iremos. 
A.inda somos tres mil homens, 350 linha, demais 

civis. Tropa va lida, aguerrida, cheia de ardor cívico, con
victa s ua supremacia sobre inimigo, · que está habituada 
a vencer. Tudo tem. feito pelo tri11mpho Republica, . defesa. 
vosso governo legal, honrado, e heroico, e tudo fará. -
Viva a Republica !-PINHEIRO MACHADO.-» 

Este telegrarnma é de r3 de Janeiro 
(1894.) 

Ahi em Lages recebeu o illustre e hravo 
Pinheiro Machado o telegramma de Carneiro 
pelo proprio a que já nos referimos, o valente 
alferes José Ferreira de Moraes. 

N'esse mesmo d1a r 3, qn :rndo a divisão 
chegava á Lages, de volta de Blumenau, o im
mortal chefe da Lapa telegraphava ao com
maudante da fronteira de Palmas pedindo 
que _expedisse mais um proprio ao senador Pi
nheiro Machado, para que este lhe mandasse 
munição Krupp, como viu e leitor no terceiro 
livro destas Memorias, Esse pedido não che
gou ao seu destino porg ne a divisão marchára, 
pa_ra ataca r Salgado que se approximava do 
R10 Grande. · 

Antes, porem," de marchar ao encontro de 
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Salgado, Pinheiro Machado, apesar do eEtado 
miserrismo, sob o pouto de vista m::iterial, da 
Divisão do Norte, que a penas tinha 30 cartu
chos por praça, quiz av1nçar immediatamente 
para o Paraná em soccorro da Lapa; os chefes, 
porem, opinavam de modo contrario por varias 
motivos, especialmente pelo receio de que a 
fronteira do Rio Grande, pelo lado <lo Rio Pe
l?tas, ?c'.1Sse franqu.eada áque11e chefe revol u
c10nano. 

Com effe:íto, este approximava-se, como dis
sem0s, d'essa fronteira, e, portanto, os desejos 
lonvaveis e patrioticos daqne1le i11ustre repu
blicano, não se pud·eram realisar, porque foi 
preciso avançar para bater Salgado e evitar 
assim que voltasse ao solo rio.-g-randense. (1). 

(r) Duas ,;ezes tentou o Gen-eral Pinheiro Machado• 
vir: em soccorro da Lapa, como verá o leitor pela seguinte 
carta : 

Rio-I5-5-1900. 

Presado Amigo General Burmann. 

cc Saudando-vos effectuosamen te, respondo vossa carta 
de 2 do corr.:11te na qual me perguntaes se é ou não verdade 
qu.e após o regresso rfa Divisão do Norte do littoral para 
a i:egião alta rle S anta Catharina, desejamos seguir para o 
Paraná em &uxilio do General, então Corom·l Carneiro. 

Em resposta tenho a affirmar-vos que ao chegarmos 
nos campos de L~ges , antes da solicitação do Coronel 
Carneiro, presumindo que os revolucionarios convergis
sem suRs forças contra o Paraná, pr,1vocamos uma reu
nião dos com mandantes de Brigadas da Divisão e propuse
mos a marcha para aque!Je Estado. Tendo a . maioria se 
opposto ·ao nosso alvitre, attendendo não só o estado pre-

, cario da nossa força , núa , depauptrada pelas privações de. 
toda ordem, c .~m grnnde parte de seu effectivo contamina-
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Os federalistas, n 'aq uelle mesmc, dia I 3-, 
acamparam no sitio denomina.do «Roseiral> que 
dista cerca de 6 kilometros da cidade da Lapa,, 
na estrada que vae para o Rio Negro. Toda furça 

do de febli'es palustres, com ::.eu material de guerra estra
gado e mingoada munição. TReS foram os motivos , aliás 
verdadeiros, que impediram, que os meus planos mere- . 
cessem o assentimento da maioria dos chefes da Divisão 
do Norte, os quaes a1legarnm tambem, que a acção do 
inimigo sobre o Paraná ainda não era senão uma pre
sumpção. 

Dias depois dessa conferencia tendo-se mudado o 
acampam_ento pan~ as margens do rio Caveira, alem de 
Lages, recebi, então, um próprio de Palmas conduzindo 
um telegrarnma que, por vosso intermedio, di:igia-me o 
General Carneiro, no qual esse heroico brazileiro justa
mente receioso de ser atacado pelas mP.ncionaclas forças fe
deralistas, estacionadas eni Santa . Catharina, appellava 
para o nosso concurso. 

Em vista de tal recado corroborante das prev isões que 
já me haviam levado a convocar os Commandantes de 
Brigadas, entendi-me com o chefe da Divisão, o bravo 
General Lima e fez-se nova reunião. 

De novo fui vencido, sendo apenas acompanhado 
pelos Coroneis Firmino de Paula <! Vargás, actualmente 
Generaes, não tendo se ;nanifestado o chefe da Divisão. 
N 'essa occasião já tinham os aviso de que no~sas descober 
tas tinham indícios de que forças de Salgado tentavam re
tornar ao Rio Grande pela serra de São Be-nto, invadindo 
os campos da V2.ccaria, o que de facto deu-se, havendo as 
avançadas daquelle caudilho sido rechassadas · n 'aqnel les 
campos, e elle proprio vencido em um ataque nocturn o 
em Tijucas, sendo forçado a voltar ao littoral Catharinense 
pela serra do Oratorio. Em vista destes factos e de outros 
que então se deram e dos motivos verazes allegados pelos 
chef~s que se oppuzernm á marcha ao Paraná,' entro em 
duvida se estava ou não acertado quando acous-elhav"l-OS 
a emprehendel-a. 

Respondendo assi111, com a máior franqueza, a vossa 
carta, podeis desta fazer o uso que melhor vos aprouvér. 
Sou vosso amigo obrigadissimo.-J. G. PINHEIRO MA
CHADO. 
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sob as ordens, então, de Carneiro, attiugia ape
nas á 7 50 combatentes, e destes 80 de reserva,de
sarmados por fa1ta de armamento, e tendo, por 
i_sso, simplesmente a Jrissão de p<;liciar a ci
dade. Cc~mo vê o 1eitor, as posições já atacadas 
pelo inimigo, Parnnaguá e Tijucas, eram de
fendidas por forças nnmericamente muito infe· 
rion~s. Lapa, infelismente, estava nas mesmas 
condições : fracamente guarnecida ; mas a es
perança de reforços vindos da Capital e de 
Jaguariahyva, estes annnnciados pelo General 
Pêgo, alimentava a coragem dos defensores da 
heroica cidade. 

No dia 15, Piragibe á frente de 1200 ho
mens apresentou-se em· frente á Lapa. Car
neiro saudou-o á tiro de canhão. 

O inimigo desenvolveu as suas forças , 
forrn on-as em b<J talha ; mas, comquanto muito 
superior em numero, não empenhou a acção 
que se esperava , contentando se em responder 

· tam bem com artilharia o fogo dos canhões le
galistas, intermeiando-o de fusilaria, e a distan
cia quasi de 2 kilometros. 

Duas eminencias, co11inas, cc,nheCidas por 
«Alto da Cruz )) e «A llo do Manje)) dominam 
a cidade. 

Terminado o fogo do dia IS, foram collo
cadas duas guardas n'estas alturas para o.bser
var o inimigo que voltou aos seus arrafaes. 

Carneiro não se descuiàára de fortificar a 
cidade; assim, já no dia 15, duas trincheiras 
estavam construidas ; uma na frente do Largo 
Municipal e a outra na rua das Tropas; alem 
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disso, uma cerca de arame farpado fôra cons
truida do cemiterio ao engenho Lac~rda e para 
a est1ção da estrada de ferro, afim de evitar 
qu~lqner sorpres t da cavallaria inimiga pela 
rectaguarda. · . 

No dia 16 grande jubilo manifeston-se na 
guarnição, porque, apenas despontou o sol, pa
receu desccbrir-se lá para os lados do inimigo 
certa agitação, manifestada pelo mvvimento de 
carretas, como se indicasse isso o inicio de 
uma retirada . A satisfação foi curta. 

O inimigo, gne h avia collocado a sua ar
tilh:uia no mesmo ponto do :lia anterior, rom
peu fogo wbre a cidade, fogo q ne não foi con
testado não só para economisar a 11111nição 
como tambem porque a distancia guE: separava 
os adversarias era grande, e, por tanto, os tiros 
pouco ou ·nada aproveitaveis. 

O correr do dia foi de muito dissabôr para 
o intrepido Carneiro porque recebera a fatal 
n.:>va da tomada de Paranaguá, desastre que 
não anuunciou senão a poucos amigos, com ~ 
receio talvez que o auimo.dos bravo-; se aba
tesse. Elle conferenciou a respeito largamente 
com Lacerda. 

Entre os planos que o bravo Carneiro 
attribuia ao General Pêgo incluía aquelle que, 
quanto á nós, se devia ter posto em execução ; 
defender a serra, defesa que occuparia pouca 
geute, e com as forças restantes vir celere 
~brigar o inimi_go a levantar o·sitio de Tijucas, 
libertando assim a sua guarnição, que reunida 
áquellas mesmas forças, constituiria uma · co-
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lumna bastante forte para marchar sobre a 
Lapa no intuirn tambem de soccorrer a praça. 
Carneiro acreàitára á principio que a retirada 
de Paranaguá se tivesse feito em bôa ordem ; 
quando soube da debandada foi enorme a sua 
decepçá0. 

Antes da tomada de Paranaguá, o apre
ciado poebl. Leoncio Corrêa, que fazia parte 
da guarnição da Lapa, recebeu um telegramma 
de uma irmã chamando-o áquel1a cidade por
que o marido, que se achava preso, corria serio 
perig-o de ser fusílado. Comquanto não qui
ze~se abandonar os· seus companheiros, o 
bravo .coronel Lacerd·a fêl-o seguir a attender 
o chamado de sua irmã. 

Por aquelle illustre republicano, o digno 
vice- governador do Estado .. te.ve completas in
formações do que se passava na memora vel 
Lapa, 

No dia r7, dia em que partira :l.,auro Mul
ler no trem e á toia .ve1oci<lad.e para'Curityba, 
o inimigo que, na noite anterior, contornára 
3.quella cidade, sem ser presentido; rompeu 
vivissimo fogo contra as forças que se acha
vam postadas no .engenho i..,acerda 1 estrada de 
ferro e cemiterio. Era um ataque formal. 

A força atacada, e que cobria a recta
guarda, estava sob o commando do coronel La
cerda. A . defesa· ahi foi dirigida pelo proprio 
commandante da praça auxiliado por aquelle 
coronel. Nos flancos e na frente o ataque foi 
menos vigoroso. 

As forças legaes, patrioticas, bateram-se 
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bem, pelo que foram muito elogiadas pelo 
bravo Carneiro. O inimigo foi reoellido as 4 
horas da tarde. 

Elle teve rn ui tas. baixas ; mas, em sua 
maioria constituída de feridos, a j nlgar-se pe
los poucos mortos que deixou nó campo e nos 
mattos. Quanto ás perdas dos legalistas, ape
zar d.e ter sido a refrega ardente e demoràda, 
pois bateram-se durante 5 horas, foram de 5 
mortos e 18 feridos. 

Esse atçi.qne foi nm reconhecimento á viva 
força para experimentar o gráo de resistencia 
da defesa; se esta fosse fraca, o inimigo desde 
então> atacando a cidar:!e impetuosamente, a to
maria aos seus defensores, e colheria mais do · 
que desejava ; mas, a defesa foi tenaz, ::i.rdente 
e valorosa e por isso os chefes rovo ltosos que 
alli se achavam resolveram sitiar a praça. 

Já mostrámos quanto era pequeno o effec-
tivo das forças da defesa e elle diminuia diaria

. mente ao passo que o dos sitiantes augmen
tava, porque para o cerco chegavam ao seu 
campo as forças que tomaram Paranaguá e 
sitiaram Tijncas. 

Muitos militares perguntavam porque dei
xara-se sitiar o coronel Carneiro, bravo dos 
bravos, official intelligente, instruído e que sa
bia perfeitamente o que · era a guerra 

O chefe da praça da Lapa não devia 
abandonaJ.a, nem mesmo pensar n'isso, se em 
vez de um desastre pelo lado de Paranaguá ti
vessemos colhido uma victoria e repellido o 
inimigo. 
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A cidade da Lapa era a base de operações 
eni re1ação aJ Estado de S. Catharina; elle s6 
deveria deixal a para tomar a offensiva e inva
dir aquelle Estado. Desde, porem, que Para
naguá cabira em poder dos revo1 ncionarios, a 
situação era outra, e por isso e1le manG.ou o 
capitão Lanro Müller expôr o plano qne o lei
tor conhece ao general Pêgo, e que consistia 
em operar-se uma retirada combinada de todas 
as forças para a cidade de Castro que, pela sua 
pr0ximidade da fronteira de Itãraré, facilitaria 
a juncção dos reforços que vinham de São Pau
lo, e, assim, s_e tomaria depois a offensiva. Elle 
não se deix:)lt sitiar como um inepto, 

Uma serie de circumstancias desgraçadas 
concorreu para o sitio. O telegramma de 16 ao 
coronel Joaquim Macedo, prova eloquentemen
te que e11e se preparava para abandonar a ci
dade, como viu o leitor. 

Depois do combate de,i 7 convinha . forti
ficar ainda mais a praça. 

Cvm effeito, levantaram-se mais trinchei
ras em diversas ruas. 

A cidade era grande em relação ao nume· 
ro de defensores, portanto fortificou-se a parte 
principal, aqnella por onde mais facilmente o 
inimigo poderia encontrar ingresso. As outras 
partes, porem, estavam sob a acção mortifera 
doE: fogos das trincheiras, como o cemiterio, o 
sitio em que demora o engenho Lacerda, a rec
ta _guarda e bem assim a ccRua das TropaSJ) e o 
terreno em que está edificada a estação da es
trada de ferro. 
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Tudo corria bem ôté então para as armas 
revolucionarias, fóra do circulo de fogo traçado 
pela espada do intemerato chefP da praça da 
Lapa. 

Do dia r8 á z1 de Janeiro, o fogo fôra qua
si nullo, e o tempo aproveitado para as ligeiras 
obras da defesa da cidade celebre, 

Diz o tenente-coronel Felippe Schimidt, 
um dos bravos cempanheiros de Carneiro, no 
memoravel sitio, em uma informação official : 

" Durante estes dias quasi de armísticio, observa
rnos sempre de nossas posições continuas sahidas e che
gadas de comboios á uma estação da estrada de ferro oc
cnpada pelo inimigo e distante«::íncokilometros da cida
de, sem que pndessemos perceber o que alli se passava. 

Conjectnravamos então que eram comboios vindos de 
Curityba e da Pálmeira, apprehendidos pelo inimigo, na 
estação da Serrinha , e que esse continuo mnvimento era 
feito entre esta e a estação que elle occupava , 'com o fim 
de fazer acred;tar o bo:üo, que mandára circular na Lapa, 
d e estar Curityba em seu poder.» 

Os dias á que se 'refere esse cfficial foram 
os decorridos d~ 18 a 2i. Entretanto, todo 
aquelle movimento explicava-se de modo mui
to differente. Eram forças que chegavam de 
Curityba para reforçar o sitio ; eram tambem 
viveres e material de guerra. 

Alem d'isso, logo que o sitio ficou com
pleto, o cidadão Henrique Alves de Araujo 
ma?dou ao campo federalista a noticia de que 
a cidade da Palmeira e seu municipio corriam 
sérios perigos porque o capit:ã.o Rolemberg 
voltava de São Matheus á frente de uma gran
de força e, por tanto, pedia garantias. Tal no
ticia concorreu tarubem para aquelle movimen-
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to, porque partiram trens com tropas comrnan· 
dadas pelo general Piragibe, para bater aq ne1le 
officia1 que, entretanto, sabendo da tomada de 
Paranaguá, Curityba e Tijucas; da retirada do 
general Pêgo e do vice-governador procurou, 
acompanhado de poucos, a fronteira de Itararé. 

Já que nos referimos á Palmeira, deixe
mos por um momento a cidade da Lapa que 
st: pn. para para vender bem cara a sua posse. 

Antes da falsa noticia que deram ao cida
dão Henrique Alves · de Araujo, e que elle 
trausmittiu aos chefes fe:leralistas, já alli na
que11a cidade tinham estado os doutores Doria, 
Lavrador, o cidadão Fe1icio do.s Santos Ribas, 
conhecido por Fe1icio Rato , arvorado em coro
nel e a1guns outros. E11es mandaram chamar 
o juiz de direito, doutor Bemvindo Gurgel do 
Amaral Valente, qnando almoçavam em casa 
do mesmo cidadão Henrique Alves, e conver
sandc, e111 presença daque11e juiz disse o dr. 
Doria, que a invasão do Pa.raná devia-~e exclu
sivamente aos seus ingentes esforços, porque 
Gumercindo pretendia voltar de S. Catharina 
para o Rio Grande; mas, elle animou-o, pro
metteu-lbe· poderosos elementos e recursos 
para a victoria da revo1 ução, corroborando o 
que promettia com algnrnas cartas do cidadão 
Theophilo Suares Gemes, qne, entre outras 
cousas, trazfam informações sobre a insuffici
encia numeóca das forças legaes, e parte, ainda 
mai~, sem armamento. Depoisi certamente para 
aterrar o juiz, expôz o processo que o . revoltoso 
Folião, empregava para degollar. Erâ simples, 
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segundo o dr. Menezes Doria, que· é tambecu 
cirurgião; con::;istia em rntroçluzir dous dedos 
no nariz da victima, inclinar-lhe a cabeça para 
traz e rapidamente cortar-lhe as carotidas. 

Lavrador, por sua vez, expôz o methodo 
em pregado por J uca Tigre ; era o mesmo, com 
a àifferença de ser o pacieute seguro pelos ca . 
bellos. Exposto o methodo, Lavrador ergneu
se da cadé'ira em que estava assea ta do, desn u
dou a e::;pada que trazia á cinta, uma arma ve
lha com manchas de ferrugem, e mostrando-a 
aos circumstantes, exclamou com voz retum
bante: 

.-Vede, meus senhores, estas manchas são 
de sangue de picaj;aús ! 

Entretanto, justiça seja feita, não consra 
que Lavrador, matasse a quem quer que fosse 
ou que mandasse por outros immolar os adver
sarias. Os presos que estavam a bordo do vapor 
Curityba, e que assistiram ao miseravel assas
sinato do octagenario Portes, escaparam á mor
te, devido a intervenção d'elle, com.o já disse
mos. 

Atravessava-se, porém, uma épocha em 
que aquelles mesmos que conderrinav::i.m, no 
fundo da consciencia as violencias e assassina
tos precisavam campar de fanfarrões no crime 1 

Aque11es personagens voltaram no mesmo 
dia para o sitio da Lapa, depois de terem man
dado arrombar a porta da casa que servia de 
Cam~ra Municipal e se apoderado de varios 
papeis. 

Lavrador, era, como vimos, fanfarrão no 
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crime; incapaz de pratical-o conscientemente. 
Na Palmeira mesmo, um corre1igionario d'elle 
pediu-lhe -um salvo-conducto para o coronel 
Vida, pi'ca paú, como eram chamados todos os 
partidarios da lega1id· de. Elle promptamente 
concedeu-o; porém não deixou de observar que 
«Vida tomasse cJ.ute1a porque era pica.paú, e 
ospzca-paús quando tiuham qualquer noticia 
favoravel já pensavam que o mundo era d'e1les; 
mas, que elle ainda havia de agarrar nm pelas 
pernas e atirando-lhe a cabeça de encontro ás 
paredes, faria saltar-lhe: os miolos pelos ares !ii 

Depois da ida do general Piragibe á Pal
meira, começou o arrebanhamento de animaes 
pelos federalistas. 

O povo d'essa cidade ficou muito irritado 
contra o cidadão Henrique Alves de Araujo, 
porque era voz corrente. de que fôra elle que 
pusera á disposição das forças revoltosas, como 
se fosse sua propriedade, gado . de córte, ani 
maes caval1ares e muares da população. 

II 

Na noite 21 pará ·22 de Janeiro o m1migo 
marchou cautelo§~mente das posições que oc
cupava na linha de sitio e approximou-se, sem 
ser presentido, da cidade. 

Occultou-se no flanco esquerdo, nas casas 
e ma ttas do serro do Monge ; á rectaguarda, 
no engenho Lacerda e cemiterio. 

O major Schimidt, pela manhã, notou, que 
tres cavalleirns, um delles empunhando ·uma 
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bandeira branca, desciam agnelle serro. Esse 
o:fficial communicou o facto ac coronel Car
neiro. 

O bravo deixou os ~avalleiros approxi
marem-se e guando calculou que tinham che
gado a distancia de lhe ouvirem a voz, inti
mou-os a retroceder porque não queria c;on
ferencias. 

Debalde elles faziam signál . de q.n.erer 
parlamentear, avançando vagarosamente. 

Carneiro, disposto a não onvil -os, gritou 
que mandaria fazer fogo se continuassem a 
avançar. Fo~se porqne não percebessem ou 
ouvissem bem . a ameaça, pela distan.cia em 
que se achavam, ou porque julgassem aqnellas 
palavras proferidas_ apena.s para intimidal-cs; 
elles avançaram mais alguns passos, .e, então, 
acto continuo, uma descarga de fuzilarfa, á 
bala, mas com pontaria elevada, irrompeu da 
trincheira. 

Os projectis, sil vau do por cirn a d&s cabe
ças dos parlamentarios, convenceram á . todos 
elles que convinha voltar. 

A' galope seguiram para o serro. 
Esse facto despertou: as iras das forças 

que haviam tomado posiçãü proxima á cidade, 
e, portanto os canhõ~s frovejaram, mesclando
se com os seus estampidos um fogo vivissimo 
de fuzilaria. 

A guarnição não se fez esperar ; rornpeL1 
tambem fogo com todo vigor ; mas, se por esse 
lado os parlamentarios não foram recebidos, 
em outro pouto do entrincheiramento apresen-
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taram-se os cidadãos José Loureiro, conhecido 
pela alcuuha de Jcise Nabo) e Arthur Balster, 
honrados negociantes de Curityba, que vinh1m, 
commissionados pelo commercio1 expôr os acon
tecimentos ao chefe da praça, tal vez por elle 
ainda ignorados, como a occu pação de Curi
tyba pelos revoltosos, a retirada do general e 
do vice-governador. 

Estes negociantes eram portadores de um 
officio do chefe das forças revoltosas, Gumer
cindr, Saraiva. 

O fogo tiuha cessado quando estes cida-
dãos se apresentaram. . 

O negociaute José Loureiro não podia ser 
suspeito porque era amigo do governo legal e, 
portanto, fôra escolhido propositalmente para 
a comm1ssão. 

Os coroneis Lacerda e Du lcidio recebe
ra 111 os enviados e informados por e11es de que 
desejavam parlamentear com o bravo Carneiro, 
veio este e depois de ou vil-os declarou-lhes que 
não acreditava no que diziam, que estavam 
faltand•) a verdade e que nem se quer se daria 
ao frabalho de lêr o officio que traziam, e que, 
finalmente, estava a1li para combater a revolu
ção e não para entrai· em ajuste com e11a. 

Retorq nindo o negociau te José Loureiro, 
que elles vinham ern nome do comrnercio par-
1amentear, sem car. cter algum politico, s6 at
tendendo á voz da humanidade, respondeu o 
denodado Carneiro, que não admittia o papel 
que assumira o corumercio na questão por não 
lhe reconhecer direito para isso. 
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Os negociantes retiraram-se, convencidos 
de que era impossivel faier dobrar á cerviz . 
aquel1a. alma de aço, que considerava o dever 
militar um preceito sagrado, religioso e, portan
to, submett~a-se á elle· fossem quaes fossem as 
conseq u encias. 

A repulsa do heroico chefe da praça redo
brou a ira do inimigo que immediatamente em

. penhou novo com bate. 
A principio o inimigo colheu, avançando, 

grandes vantagens; os legalistas, porem, muito 
inferiores em numero, em breve fizeram pagar 
caro ao adversa rio o terreno que havia conq uis
tado. 

A artilharia e a fusilaria, depois a baiü
neta e o sabre, repe11iram tudo que onsava _re
sistir, 

O major do Regimento de Segmança, 
Ignacio Costa, tenente do exercito, commissio- " 
nado naque1le posto e o capitão Clementino 
Paraná, daquelle regimento, á frente de um 
punhado de praças, desalojaram os rev()ltosos 
dos pontos de que se tinham apoderado, e no 
fim de 4 horas de ] ucta renhida eram elles 
completamente repellidos, deixando no campo 
de acção muitos mortos, 

O capitão Paraná foi ferido gravemente 
por bala, quando, á couce d'arma, desalojava 
o inimigo da. estação da estrada de ferro, Ao 
passo que as baixas por morte e ferimentos, 
i:os revoltoso~ foram consideraveis, nos lega
listas não excederam de 20, e isto se explica 
pela circumstancia de estarem estes entrin~ 
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·eh-eiradas e os otltros a peito desc0berto. As 
perdas mais numerosas deram-se nas força:; 
de A ppaticio, que tinha sob sen commando::tlgn
ma_s centenas de castelhanus que trouxera do 
Estado Oriental. Eram ferozes e sanguinarios, 
mas ; de uma grande bravura. Apparicio, cas
telhano tambem, bravo, intrepido mesmo, pa
recia não condoer-se de seus compatriotas ; . 
atirava-os ás lufadas de metralha, que vinham 
das trincheiras, sem observar os mais comesi
nhos preceitos para o ataque de fortificações, 
de sorte que a morte ceifava á vontade, as de
sordenadas fileiras ca::>te1hanas.· 

O telegrapho estava, como deve snppôr o 
leitor, em poder dos rovoltosos, porqne na · re- . 
tirada das forças legae<s não houve .::.. lern bran
ça de destruir convenientemente a linha; de 
m,odo qne elles encóntraram logo esse pode
roso a11xiliar para as operações militares e para 
antro s misteres. Em Curityba, portanto, sou
be-se immediatamente do incidente com o·s 
par1amentarios. 

·A' prôposito dizia o e< Diario do Commer
cioJJ de 23 de Janeiro, sob a epigraphe LAPA: 

«Sabe·s~ que o com m an d ante d as fo rças i n triocheira 
das· na cidad e da Lapa., n ão <f11iz accordar com a prop ost a 
de rendiçã o que lhe o:ffe!'eceu o g en er a l r evolucionario . 

Não comprehendemos essa resistenci a por.parte d e 
uma ·força", quando se S3.be que ella será inteiramente inu
tíl e poderá acarretar com enormes prejuizos . 

. Seria mais digna e humanita ria um a ca pitulação como 
a de Tijuca·s do que um"l derrota ou m esmo uma victoria 
(::1ue não influirá nos destinos da actual s i tuação) com o 
sangue das indefezas familias lapeanas·e com a ruina das 
propriedades da flor.escente cidade. · 
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Os revolucionarios que sitiam a cidade, teem-se em
p enhado seriamente pela rendição, para evitar o estrago 
de vidas e de bens de uma pacifica e laboriosa popufação, 
ex tranha de todo ao movimento bellicoso que alli se 
opera.» ' 

O Dúzno do Comme;áo, como vê o leitor 
abunda em sentimentos philantropicos; dese-. 
java que o bravo commandante da praça se 
entregasse á mercê de seus inimigos ; mas, 
seria muito melhor que a revolução não pro
curasse derrocar o governo legal; portanto o 
que o Dz'ano deveria dizer e aconselhar era 
que os revol ucionarios voltassem á seus pen a
t es e deixassem de conflagar o Paraná. Todo 
governo legalmente con~tituido tem o ôireito 
e o dever de defender-se . 

O coronel Carneiro es lava alli cumprindo 
o seu dever, isto é, defendendo o governo 
legal P esse · dever lhe era dictado pela 
honra e lealdade militares. A população não 
era extranha ao m ovimento be11icoso que alli 
se operava, como diz o Dzarzo, porque os bra
vo8 lapeanos vcluntariamente cercaram o va
le ·: te c0ronel Lacerda e a seu lado pPlejaram 
pela causa da Lei que era tam bem a da Hum a· 
nidade. 

As familias lapeanas não quizeratn aban
donar a cidade ; preferiram compartilhar com 
os seus parentes_ os riscos, os azares do cerco. 

Estava, entretanto, no interesse da defesa 
da _Praça que e1las se retirassem porque dimi
numdo o numero de hoccas, a resistencia se 
prolongaria, pois, não seria pequeno o numero 
de consumidores de viveres que se ausentaria; 
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nias, as uoticids qne c0rriam á respeitá do ini
m igo,dictadas a1gn mas pelas más paixões,ccmo 
são sempre as que os partidos em taes ·rjjas ati
ram em circu1ação para descredito dos adver
sarios, taes como o .. desrespeito ás familias; con
correram para que o chefe da praça.não se uti
lisasse do direitc• .que lhe assistia de matidar 
todas ~1 s pessoas in uteis evacuar a cidade. S9 
aquel1as notici:i.s, s6 e1las tão s6mente, pesaram 
no animo do intrepido Carneiro; e, assim, elle 
não oppôz obstaculos á realisação dos desejos -
das familias de se conservarem dentro da fa
mosa . Lapa ao lado dos setis parentes. As se
nhoras lapeanas, pois . portaram-se como as 
<lamas romanas nos tempos epicos da republica 
que dominou o mundo. 

Não devemos esquecer que ::i.lguns chefes 
revoltosos, entre e1les nominalri1ente o dr. 
Maciel, , insistiram com o coronel Pimente1, 
depois da capitu 1açâo de Tijncàs, para elle ir 
aconse1har ao denodado Carneiro a desistir da 
defesa da Lapa, po1· ser ella inutil, á vistÇl dos 
triumphos · progressivos da revolução . . 

Pimentel negou-se a satisfaxel-os porque 
via que o coronel Carneiro estava cumprindo 
brilhantemente o seu dever, e isso mesmo 
declarou francamente aos vencedores,observan
do-lhes ainda mais que a sua presen·ça alli na
quella cidade talvez concorresse para incutir 
desanimo no espírito de seus defensores ; mas, 
tanto apello fizeram ao:s sentimentos de frater
nidade, que afinal Pimentel mandou no dia 22 
{Janeiro) o tenente Chiquet Fi1ho narrar o que 
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se déra em Paranaguá, Curityba e Tij úcas,c:o m 
reeommendação expr~ssa de não, quer directa. 
quer indirectamente, insinuar qualquer cousa 
relativa á heroica resistencia da cidade. . . 

Com e:ffeito, o tenente foi á Lapa, onde 
muito mal o recebeu o coronel Carneiro, que 
muito contrariado com a capitulação de Pimen· 
tel, exclamon : 

cc Se rendeu-se não é mais o bravo que eu 
conheci no Paraguay.» 

A ida do tenente á cidade sitiada ser.vin 
depois de capitulo de accllsação ao coronel Pi
mentél, no processo que sollicitou para justifi
car-se, pois, a1guem accusou-o de ter, com a 
missão que confiára áqnelle official, abalado o 
animo dos defens0res da cidade e concorrido 
assim para a capitulação; elle, porem, defen
deu -se perfeitamuJte, lembrando que a missão 
Cbiquet fôra desempenhada á 22 de Janeiro e 
que a capitulação se realisára á r r de Fevereiro 
e que, portanto, ccseria necessario, em apoio 
daque11a asserção, admittir que o desanimo, 
para explodir, guardasse tão longo periodo de 
incn bação.)) 

Com effeito, o bravo coronel Carneiro se 
expressára do modo que referimos á respeito 
do defensor de Tijucas; mas, é raro que um 
chefe militar ao saber que um subordinado 
rendeu-se ou capitulou não tenha, no primeiro 
momento, uma phrase de máa· humor, _uma ex
pressão ou j uizo injusto á sen respeito em si
tuações m3.is . favoraveis do que a em que se 
achava Carneiro, quauto mais nas melindrosas 
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.. drcumstanciàs em qne desgraçados ac0nteci
mentos tinham co1locado esse glorioso soldado 
qnt, com essa capitulação, via aggravar-se a po
sição d.a Lapa. 

E, quantas vezes é preciso, ao saber-se 
de um revez militar, affectar máa humor, 
usar de uma expressão injusta em relação á 
victíma ou ás yictimas d'elle, para sustenta.r 
sempre alévan.tado o animo do soldaç1o, quan
do, entretanto, bem reconhecemos que o desastre 
era inevitavel ? · 

O tenente Chic1uet seguiu para a .Lapa com 
a commissão do comrnercio, da qual faziam parte 
José Loureiro e Arthur Ba1ster. 

Como vimos, o inimig0 foi fempre infeliz 
nas suas tentativas offensivas; desgraçada
mente, porem, os seus recursos augmentavam 
quotidianamente, ao passo que.os dos defenso
res <la praça diminuíam. 

Conhecida a imposs.ibilidade de tomar de 
assalto a cidade, elle servia-se do expediente 
sempre empregado na guerra quando uma 
praça tem diminuta guarnição, mas se bate va
lo~usamente e, portanto, abre com o seu fogo 
mortifero g-rande1' claros nos advers::1rios. Es
se expedient.e qu~ consiste em fatigar a guar
nição, simulando assaltos, bom ba.rdeando, ter, 
errifirn, o sitiado dia e noite á trincheira, de 
arma na mão, foi, então, o recurso dos sitiantes. 

Assim se passaram os dias 23, 24, 25 e 26 
· de J aueiro. 

No dia 24 Carneiro publicot-Í unia proc1a-
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mação em que procurava erguer o auupo dà
quelles que começavam a fraqnear. Era n'est(,:'.s 
termos: 

AOS BATAl,HÕES DA LAPA 
uDesde o dia 16 do corrente que soffreis o ataque dos 

inimigos da Republica, aos quaes tendes sabido resistir 
com pat riotismo e valor, que ficarão gravados na nossa 
historia como bello exemplo para nossos filhos. _ 

T.endes vencido sempre esses inimigos, que reconhe~ 
cendo a sua propria fraquesa appellaram agora para· as in
trigas, os falsos boatos e as traições . 

· Não lhes deis crtdito Co::iservai-vos no caminho do 
dever e da honra, que é tambem o da vict~ria. . 

Congratula11do-me comvosco, pelos triumphos que 
a!-cançastes, peço-vos alguns. dias niais de constancia e re
signação em bem dos voss.os proprios interesses e da Re
publica, que estará muito bri:vemente vencedora e em paz. 

Viva a Republica ! Viva a legalidade ! Viva o povo 
.da Lapa! 

Acampamento na cidade da La;:>a, 24 de Janeiro de 
1894». 

CORONEL ANTONIO GOMES CARNEIRc, 
Com mandante da d.ivisão. 

. . 
Em ordem do dia, publicada depois d'esta 

proclamação, elle declarou que a Divisão do 
Norte avançc..va em auxilio da praça, e que a 
esquadra legal sulcava os mares do sul, e ao 
passo que assim procedia, 8.1guns foderalistas, 
residentes µa cidade, ás occu1tas espalhavam . 
más noticias, infelizmente verdafleiras ; rrias, · 
muito inconvenientes porqu~ concorriam para 
abater o moral da tropa. , 

O chefe da praça, tendo sci'encia d'isso, 
publicou a respeito o seguinte boletim: 

crA lucta infeliz que desordeiros e perversos brasileiros 
implantaram no seio da patria, encontra-me como soldado 
leal no cumprimento dos meus deveres de militar e cida~ 
dão. · · 
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No posto que oc.cupo, e que ~E! foi confiado pelo go
verno da Republica, te:nho 'mantido até hoje a mais fra
ternal" benevolencia .com todos os meus concidadãos, e fora · 
do campo da lucta, aos propri.os rebeldes aprisicnados, te
nho feito tratar com ca'ri11ho e solicitude de quem trata 
irmãos. · . 

Nó entanto sinto do meu dever avisàr aos que preten
dam préstar quaesquer auxilios a revolta , que os tratarei 
com todo o rigor das leis da guerra, e concito-os a· obde
cereri1 lealmente ás autoridades legaes, prestando o au:xi,:, 
lio que lhes for reclamado em bem da santa causa que de~· : 
fendemos. 

Aquelles mesmos quê se deixaram desviar pela men
tirosa propaganda revdll}-cio:t;iaria, aconselho que v:oltem 
ás suas casas, ou se apresentem a este commando; resga
tando· por esse modo o crime em. que estão incorrendo. 

' Depois será tarde; a punição severa succederá á -v'iCto
ria infallivel das' forças legaes. 

Faço esta publiçação para, emquanto é tempo, fal1a1 
ao5 meus patricios como amigo ; aos que não rne 'oU:virem, 
fallan:i depois como juiz inexoravel». 

A propaganda revolucionaria feita caute
losamente, o cansaço; a de·scrença de gue vies
sem reforços salvar a praça, cünsegniram der.: 

' ruir o moral dos fracos, e as 'deserções .foram a 
consequencia·:ae todos aguelles funestos agen
tes. 

A gua,rnição, pois, diminuia, não s6 .por 
aquelles motivos como tambem pelas molestias, 
pelos feriru entos e pel.a morte. Tornou-se, por 
tant.o, necessario ·abandonar alguma$ posições 
para diminuir 9 perímetro a defender. O ini7· 
migo procur;ou apertar, ~!).tã_o, o sitio, na noite 
de 26 ·para 27, occupando ·as po'sições · abando
nadas. · 

No cemiterio assestou elle um canhão 
Krripp, um de tiro rapido e .uma metralhadora. 
Preparava-se para um novo ataque; pretendia 
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de novo calcular a resistencia da defesa, e, com 
. .. e:ffeifo, na tarde de 27 elle investiu, atacou a 

guarda do ((Alto da Cruz)), _sim~lando ao mes
mo tempo, com nm forte tirote10, uma outra 
leva de broq neis no fia nco esquerdo e recta
guarda das posições occu pad'3.~ pela legalidade. 

Era inutil disputar a posse do ccAlto da 
Cruz» porque não havia força sufficiente para 
isso, portanto Carneiro ordenou que a guarda 
se retirasse para as trincheiras. Com e:ffeito, 
a retirada se operou, dirigida pelo coronel d~ 
patriotas Napoleão Poeta, que não cedeu o ter
reno sem espingardear o inimigo! bostilisadL' 
ainda mais pelo canhoneio das fortificações. 

Cada posição abandonada era occupada 
á noite pelós sitiantes. 

"Desse dia em diante, diz o major Schimidt, o cerco 
tornou-se muito apertado, alojan r-lo-se o inimigo em tor
no de nós, á distancia de 300 á 400 metros. A rua das 
uTropaso e o «Alto da Lapa11 que dous ou tres dias antes 
occupavam a nossa artilharia e forças do 17º e IIIº, fo
r::im occupados pelos trahidores á Republica .. , 

III 

O chefe da nação podia dizer do hen.Jic0 
defensor da Lapa o que Napoleão dissera do 
general Mouton ao ver a sua gloriosa conduc
ta na refrega da ilha de Lobau: 

-O meu Carneiro é um leão 1 
Nada abatia a alma do chefe da praça. 
E lle alli estava na defesa firme, in;ibala

vel, como o dever, sem hesitações, sem aque
brantameuto de animo, e assim esse espartano 
ia cabir para sempre. 
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Gumercindo não esperava encontrar aquel
la terrível resistencia que demorava a r .:alisa-. 
ção de seu plano de invadir São Paulo e que 
dava tempo a reunirem-se .forças legaes na 
fronteira do Itararé. O seu desejo de sitiar a 
praça, para obrigal-a a render-se pela fome e 
pelo cansaço, e poupar assim a mortalidade em 
suas :fileiras, não podia sei; satisfeito; trava
ran:;·sf-:, portanto, os combates que vimos e que. 
continuaram a ferir-se para tomar de assalto a 
cidade, porque toda a demora lhe era funesta. 
O marechal Floriano ia ac~umulando tropas 
na divisa clo Paraná. Era preciso, pois, avan
çar, avançar quanto antes, sem deixar á recta
guardà aquel]e formida vel obstaculo levantado 
pela espada do glorioso Carneiro, e as forças 
federalistas não eram tão numerosas que po· 
dessem destacar parte para proseguir no cerco, 
parte para marchar sem demora, transpôr 
aquella fronteira, e bater o nucleo do exercitq 
que ~e forma va al1i, de modo a inspirar serios 
receios. 

Demai~ , chegavam npticias da esquadra 
· legal, a esquadra de papel'&o, como a iutitula
varn, para redicularisal-a, os revoltosos. Ella 
não era mais um mytho, um conto, um phan
tasma com que a legalidade procürava apavorar 
os marinheiros revoltosos. Tudo isso impres
sionava vivamente os chefes da revolução, e 
realmente era motivo para apprehensões graves, 
tanto níais que as cousas po1iticas não iam bem 
no seio do proprio governo provisorio, institui
do na capital de Santa Oatharina. 
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A imprensa de ·curityba censurava a hv· 
·merica resistencia desenvolvida na Lapa e ' 
explicava a demora <la capitu1açãc, cm da sua 
posse, á viva força, pelas armas revoltosas, ao·s 
sentimentos philantropicos do commandante 
em chefe das forças invasoras. Elle não queria 
fulminar a cidade, dizia-se em Curityba, por 
causa das familias alli bm·baramente encn--1ad1_1s 
pelo feroz Ca1neúo; mas, a verdade é que os 
canhões inimigos vomitavam granadas dia e 
noite sobre a ·misera cidade; as balas das es
pingardas silvavam pelas ruas, esfuracando as 
habitaçõ'es ; os assaltos se repe6arr1 e se ccin· 
tavam por outras tantas sangrentas repulsões, 
e, assim no campo i~imigo os sentimentos phi
lantropicos eram uma mentira irrisoria. 

A realidade era que o ·inimigo encontrára 
o exterminio e a morte, nas suas tentativas 
de apoderar-se pelas armas da valente cidade. 

As circumstancias mesmo não perrnittiam, 
como já vimos, estes cercos pacientes e longos 
que ás vezes se fazem ás praças de guerra no 
intuito de fazel-as succu_mbir pela fome para 
evitar grande effusão de sangue. 

Alli, uma hora perdida era para o inimigo 
um rapida marcha para ·a sua ruina. 

Era preciso agir,e agir rapido,porque só as
sim podia-se acariciar esperanças de triumpbo. 

Essa foi a razão que lev:oü o· inimigo a pe
lejar com encarniçado furor depois do dia 27, 
lilbandonando o plano dos dias anteriores e que 
consistia em cançara guarnição co:rp. simulacros 
de ataques. · · · 
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Estavam os sitíantes senhores de exce1· 
leutes posições., como a do cemiterio, a do 

'. Monge e .do Boqueirão, onde collocaram a sua 
artilharia, e essa circumstancia fornára a ::;Í
tnação_ da va1en te guarnição demasiadam.en te 

.. precana. . 
As balas de canhão e de espingarda crn

savam-se por toda a parte. Era impossível 
transitar nas ruas sem correr perigo de morrer 
ou ser ferido. 

A rua da Bôa Vista, com especialidade, 
era varrida · pelo fogo inimigo. Ahi estava 
installaC::o o quarte1·gene_ra1; ahi tremulava a 
bandeira nacional, e, por isso, merecia dos 
sitiantes particular rancor. 

Com intervallos mais ou menos curtos, 
dia e noite passou · a guarnição o resto do mez 
sob 0 fogo, respondendo-o com intenso ardor. 

Alguns soldados' cahiram mortos ; outros 
feridos, ao transitarem pelas ruas. 
· Durante o dia o bravo chefe da praça 

algumas vezes applicava o binoculo para o lado 
donde lhe poderia vir protecção e não lo brigava 
um signal siquer de au~ilio. 

Tudo solitario, além dos arraiaes inimigos; 
tudo desanimador ! 

Que força d'alma é preciso para dissimu
lar a contrnriedade que então se experimenta 
em momento de tanta desolação ! 

Officiaes e soldados estão em seus postos ; 
nus, ao· lado dos canhões ; outros, enfileirados 
ao longo dos parapeitos, sobraçando as suas 
espingardas. 
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Todos fitam os olhos, ora para os pontos 
do horisonte visados pelo binoculo do comman
dante em çhefe; ora para a sua physionomia 
afim de descobrir n'ella ,a bôa-nova que os la-

. bios ainda não pronunciaram. 
E', então, em momento de curta suspen

são de hostilidades. 
O binoculo ás vezes fixa-se demoradamen

te em um ponto: é que vê-se 1á bem longe 
uns novelos de p6 ou de fumo. 

Realmente não é uma illusão; mas, estes 
novelos não são as n n vens de pó q ne as tropas 
levantam na marchg,; o que se distingue, lá 
bem longe, é o fumo dos canhões e das espin
gardas, que ha pouco emmudeceram,e que o 
vento conduziu em SLtas azas lá para os confins 
do horison te. 

Reconhecida essa triste verdade, á alma 
voltam as angustias por ' momentos substitui-

. das pelo conforto da esperança; mas é preciso 
dissimular a dôr que nos opprime, porque o 
chefe deve ser superior a desgraça, ao contra
rio é indigno de commandar h0mens. 

Estas alternativas de magoas e de espe
ranças se repetem diariamente. 

A estação é a do estio; faz um calo'r ca
nicular; o sol, entretanto, sumiu-se no poente. 

Vê-se a immt:nsa campanha morrer lá, ao 
longe. 

O commandante, junto á um canhão, está 
de novo de binoculo, prescrutando o immenso 
horisonte, e demora, c0mo sempre, em uma ou 
outra direcção, o seu exame. 
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Ouvem-se, de vez em quando, sons, ruidos, 
como os esrro::idos da artilharia em distante 
campo de batalha. 

Uma emoção electrica abala a guarnição; . 
porque o canhão é como uma enorme pilha. 

Todos estão á postos; todos j ulga'm que 
é a columna amiga que avança em protecção 
e abre caminho a canhonaços. 

A alegria desabrocha e col6ra os semblan
tes em pallidecidos pelas longas noites de vigí
lias, ~e cansaço e de alarmas. 

-Emfim, emfim, chega a coluruna salva
dora l 

Murmuram baixo, á meia voz, entre si os 
soldados, cheios Je contentamento, pJrque 
não .. podem expandir a1to, ruidosamente, o re
goslJO. 

Estão em seus postos de combate e ahi 
s6 o chefe e o canhão têm o direito de erguer 
alto a palavra. 

Crnel àecepçfü_. ! 
Não é o troar da artilharia ; é a voz do 

trovão longillquo que prenuncia as tempestades 
do estio; é mais _um suffrimento que se a.p
proxima; é mais uma noite qne se tem de 
passar alagado, de· pé, firme, attento, vigilante, 
porque as noites de tormenta são propicias para 
as sorpresas da guerra !' 

O chefe da praça guarda o binoculo, ·sorri e 
diz aos officiaes que o cercam, e com a voz bas· 
t :;mte alta para que a ouçam os seus soldados, 

-A columna hade chegar; amaµhã ou 
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depois, sem duvida, estará aqni. Havemos de 
vencer! 

E o leão lança assim mais uma chispa de 
sua desmedida coragem na alma da maioria . 
dos combatentes e a esperança mais uma vez 
tambem ponsa uas tendas de gnerra da praça 
sitiada. · 

A lucta, ao avan-;ar o mez d~ Fevereiro , 
não diminuiu de vigor. 

Canhoneio de parte á parte, fusilada, as
saltos repellidos, ,.ora por um lado da praça, 
ora . por outro, attestavam a impaciencia do 
inimigo, o desejo de vêr coucluiC:a a terrive1 e . 
encarniçada contenda. . 

O desanimo se acentuára nos fracos, n'es
tes, cujas almas abatidas pelos . soffr1mentos, 
descriam de auxilio externo qne viesse salvar. 
a praça ; n'esses, emfirn , em que. as palavras 
calor.asas de enthusiasmo do chefe não podiam 
vibrar mais o sentimento do dever até leval-o 
ao derradeiro sacrificio. 

Diz o m C1 jor Schimidt que os desfalques 
nas fileiras, especialmer.te pelas de>erções, fo
ram grandes em principias de Fevereiro e que 
uo batalhão de reserva a deserção foi quasi 
geral, 

· Os assaltos iam custando muito sangue ás 
file iras revolucionarias ; não havia meio de a.r
rancar a praça das mãos do gigante qué a de·. 
fendia ; e a_ continuar assim a 1ucta, cahiri-a 
morto ou ferido junto ás trincheiras, o ultimo 
so 1 d ado sitiante. 

Então, no arraial inimigo, lançaram mão 
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de um estratagema afim de attrahir, para fóra 
das trincheiras, a heroica e pequena guarnição. 

Era alli sabido que o ch ~fe da praça con
tava que em sua protecção estivesse.em marcha 
alguma columna, por isso ~ .· 3 on 4 kilometros 

· da cidade, no dia 5, ouviram-se canhonaços e 
cNtd.d?-. 'fosilada, como se, com effe.ito_, forças 
legalistas· se tivessem ãpresentado para liber-
tar os sitiados. · 

Tudo fôra preparado .com arte. 
A propl-ia artilharia assestada no cemite~ 

rio foi contera da em direcção ao 1 tigar do si· 
m:u1 ado con:fl.icto. · · · · · 

Tod_Ós os sitiados esperavam o signal de 
avanÇq.r, ai-dentes de enthusias:i:no; os vivas sé 
su.ccediam:·e a alegria expandia-se pela praça; 
mas, o inimigo esquecera que á dista11cia em 
que simul~tva ~ comb.ate deveria ouvir-se o si: 
bilo das balas de canhão, e isso não succedia. 

Carneiro comprehendeu logo o estratage
ma, quando viu que os canhonaços eram de 
polvora secca ; ficou, pois, firme no seu posto 
e <leixou os sitiantes sob a decepção de nada 
~~,re1p, c.ons,eguido com as suas artimanhas . 
. - ' .· Elle não havb esqnecido de expedir pes
soas· 'de cón:p.ança para apressar a vinda dás 
forças que suppunha em marcha de São Paulo 
~ ai1l,da no dia 3 de 1Feverefro, o capitão da 
"guarda nacional Homem Cavalcanti, seguiu 
n'essa missão. · 

Não tendo çonsegqido com aqli.elle ·ardil 
tirar a resu.mid~ guarnição para rasa campanha, 
derrotal~a e. apoderar-~e da praça, o inimigo de-
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liberou levar um ataque desesperado á posição 
e arrebatal·a~ custasse o que custasse. Par_a 
conseguir o seu intento, na noite de 6 para. 7, 
abrigado pelas trevas, trafou · de tomar boas· 
posições para o assalto. 

Uma parte das forças de Laurentino Pinto 
occupava o norte e, por,tanto, tambern o cemi
terio ; outra parte, estendendo-se pelo lado do 
nascente, unia o seu flanco esquerdo ao di.reito 
de um grande troço das cavallarias de Tórqua
to Severo, cuja força principal acampava ao 
sul e unia o flanco esquerdo ao direito das de 
Apparicio Saraiva, · que havia sitiado a praça 
pelo poente, por onde corre a estrada de ferro, 
fazendo juncção, afinal, o seu flanco esquerdo 
com o direito de Laurentino Pinto. · 

As forças · de Torquato Severo eram do 
corpo de exercito commandado pelo general 
Piragibe. 

Desde o dia 27 deJaneiro, a :<Rua das Tro
pasJ>, parallela á de ffBÔa Vista>J, e o ((A lfo da 
Lapa», corno vimos, achavam-se em poder dos 
sitiantes. 

Parte das forças de Apparicio intróduziu
se pelos quintaes das casas da . rua da <cBôa 
Vista» ; elles tinham os fundos na «Rua das 
Tropas)) . 

. o ~nimigo rrocuroú. posições proximas àas 
tnnche1ras da cidade para, no momento do a~
salto , ter de avançar a menor distancia possi
vel e ficar, portanto, menos tempo sob o fogo 
m~rtifern dos · defensores. Approximou-se, 
pois, da frente, onde commandava: o denodado 
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Serra Martins, da rectaguarda, defendida pelo 
bravo Lacerda e dos,flancos direito e esquerdo. 

A escuridão da noite facilitára todo esse 
movimento. 

, O inimigo estava cheio de esperanças de 
concluir naquelle dia, que ia despontar, a san
grenta questão; confiante, pois, esperava a luz 
cambiante da aurora, que devia romper em 
um céo nebuloso; luz que ia surgir, não 
com aquellas transições, com aquellas nuances 
entre as cores de rosa e de laranja; mas rubra, 
vermelha, como o sangue .que ia correr. 

E a noite marchava para o seu termo como 
a~ anteriores: todos á seus postos, todos vigi-
lantes. · 

Do lado oriental, em fim, branqueja sua
vemente o horisonte. E' a alva que precede a 
aurora. 

De repente vê-se um relampago no cemi
terio, outro no «Boqueirão1>, relampagos de 
artilharia, e immediatamente ouvem-se os seus 
trovões. · 

E' o inimigo que dá o signal de ataque. 
A artilharia da praça responde sem demo

ra; a morte, pois, avista-se com a morte. 
Saudam-se. 

Os canhões, estes cavalheiros de ferro e 
aço, têm as suas gentilesas e cortesias recipro
cas. 

Clarins e cornetas, estes seculares tele
gra phos acusticos, tocam o signal de .avançar, 
ou antes convidam a morrer. 
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Forças em numero de 2:000 cc:nnbate11tes 
atiram-se aos vivas ás trincheiras legaes . 

O canhoneio e a fusilada iniciam-se vivis
simos ; a 1 ucta, pois, vae ser medonha, pórq úe 
todos os engenhos da guerra estão em acção : 
o Krupp, a metr~lhadora, o canhão de tiro ra' 
pido e a espingarda, ferem, mutilam, matam. 
Esses conductores da morte trabalham com 
louco, desesperado afan. 

A coragem, o denodo, o valor e a intre• 
pidez estão de mãos dadas ; fizern.m um pacto 
de sangue, alliaratn-se contra um punhado de 
soldados da lei. O inimigo, em alguns pontos, 
arroja -se á torrente de metralha que irrompe 
das trincheiras ; recúa depoi;;, para voltar lógo 
como vagas impetuosas; em ·outros pontos, 
abrigado nas casas e nos quintaes, fnsila á 
principio impnnemente os defeuso"res. 

A metralha despedaça tudo ; e a 1ucta, que 
começára vivissima augmenta, e á proporção 
que corre o temp·a, parece que os combatentes 
estão sob a influencia de accessos violentos 
de furor. 

Com ::i. metralha e a fusilada . vãu envoltos 
o · insulto, as exclamações · arrancadas pelo 

· adio, e até as b1asphemias. 
Em alguns pontos não é mais o valor e a 

coragem que com b:üem ; é a insania, o deli rio, 
a loucura. · · 

Tristes batalhas as das guerras civis ! Fe
roz e bestial é o odio partidario. 

Todos combatem, pois, côm desespero, 
crentes ·de que .seja a ultima batalha, como já 
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dissemos. Os ·que se aehá'm nas casas vão ten• 
do·_ ainda vantagens; os que pelejam dos quin
taés, porem, são ataéaâos pelos d.efensores da 
p'raça e matam-s·e cm fer~tn-se· á queima.,;'roupa'; 
'separados por cercas ;de' madeira,· que servem 
de reciproca paliçada; · · · 

· · .Ahi morre ~ se ou tomba.se·· ferido, · ouvindo 
na_. quéda a injuria -que esmaga, o escarbeo ou 
o insnltô que avilta. . · 1· 

- O chefé da pra(;a apparece aonde a lucta ê 
rpais medonha e sangrenta~ 'anima; fortalece 
·com· às suas palavras os·defen-s'ores. : 
.·. ·A gnarniÇão, diminuta ·pe:lo nui::riero, tor
nár;i~se im r· :rells'.3., follossal ' pélo a:nimo e resol
vera éom o sén chefe p~recer, se fosse precis0, 
·sob as ruinas da cidade ill ustre; ·As ;:fa-ni"ilias, 
agora a pa varadas, tinham procurado ' abrigo -da 
morte,da morte quê esvoaçavainexoravel pelas 
ruas, pelo inferior das casas~ · 'eillfim"; per toda 
parte: Os refngios mais segu'i-os eram os' porões 
de suas residencias· ; á -e11es·, ·pois_, -. se reco1he-
rarn. · ·. · ' · 
· ·'. · Nunca '9s perigos ·íbi-aiTI tão grandes, t2.o 
imminentes para as '.familias, cGruo n'essa: jo:r

·nada terriv'el-; o terror d'ellás é ;inJisc'riptivel. 
. . º ·chefe da praça é ·o e'xetnplo a11i • do de-
ver ·e · do valor. · · 
. · . H 'a homens--'qt1e·:éierceni U:ma verdadeira 
"fascinaçãó nos :seu-s· :stibO'rdinados· pelos seus 
dote~ moraes, En te's su perfort:s, parecem dota 
dos de forças mysteriosas com as quaes tudo 
podem subjugar. 

Destinados ao mando, pr0cun:m sempre 
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conservar a magia que exercem nos outros 
pela pratica de . acções extrnordinà.rias e até 
pelo emprego dé expressões emocionantes em . ~ . . / ~ 

momentos cnt1cos, e quantas vezes so um ·ges-
to é bastante para levar os commandados ao 
heroismo ? 

A historia está cheia destes factos para 
corroborar essa verdade. 

Carneiro inquestiouavelmente era um ho- . 
. m~m ~superior; exercia sobre seus commanda
dos a fascinação de que tratamos e, por isso, 
julgavam-n'o até · um homem invnlneravel. 
Infelizmente, approximava-se o acto desse ·tre
mendo drama de fratricidio em qne a crença da 
invulnerabilidade do. heroico soldado tinha de 
receber Q"o1pe profundo e doloroso, destacando 
ain.da mais a sua im men~a personalidade, á 
proporção que ella avançava para o umbral da 
morte. O heroe ia tom bar n'essa ultima bata
lha e a defesa baixar á terra com elle e com a 
sua espada, 

Em uma parte da cidade a lucta tornára
se excepcionalmente encarniçada ; foi na ccRt!a 
da Boa·Vista», em uma trincheira construida 
entre as casas dos cidadãos Frn.n.cisco de Pau1a 
.e coronel João Pacheco. 

O inimigo postado no . interior da .casa 
daque1le cidadão e nos (:1uintaes desimára com 
o seu fogo mortífero de fusilaria os ·defensores 
daquella trincheira. Ahi havia um canhão sob 
o connna~do do tenente Lebon Regis que, 
vend? cabir os seus camaradas, pediu com ur
geacia reforço. A situação era critica. 
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_ Qualquer demora podia ser fµnesta; o 
inimigo se apoderaria da posição-. 

O chefe da praça foi avisadb do perigo. 
Seguido de seus ajudantes de campo, os 

bravos tenentes-cçironeis de patriotas, Libero 
Guimarães e Ernilio Blucn, dirige-se para o 
sitio perigoso. 

Marchava para a sua ultima '\dctoria e 
para a morte. · 

A penas chega , começa a daí:- ordens ; mas 
uma bala de fusil atravessa-lhe o figado. Erp· 
pallidece ligeiramente; mas, não cahe. O seu 
ajudante Emilio Blum dá-lhe o braço para 
apoiar-se, elle acceita ·o e segue para a casa do 
cidadão Pedro Fortunato, · 

O illustre doutor Jofü_, Candido, medico 
da 2·ª brigada, é immediatamente chamado 
para vêr o glorinso ferido, Deixemol-o por em
quanto entregue ao habil facultativo, e volte-
mos á lucta. . . -

A situação daque11a trincheira torna-se 
gravissima. Cabem por terra o tenente Hen
rique elos Santos, o alferes Fidencio', mortos, 
aguelle · cominandan ~ e da trincheira; ferido 
gravemente o alferes Lebon Regis,commandan
te do cailhão. A11i, alem destes, estao tambem 
fôra de combate a1guns soldados infantes e a 
guar"nição d'essa bocca de fogo, parte morta, 

· parte ferida. . · . · 
· Conservá-se no maior segred0 o facto do 

ferimento do denodado chefe da praça. Aquel
les que não o veem, julgam-no occupado em 
dirig-ir a defesa em outros pontos. 
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Entretanto, aque11a trincheira com o seu 
c~n hão vai cJrrendo risco .de s~r tomada pelo 
inimigo, pois, . para defendel-a, apenas alli 
estão o bravo Libero Gµimarãt:s e 3 praças ! 
, Felizmente a_vançam U).~ n:;for:ço do 17::i 

batalhão de infan,faria .de linha e O\:l~ro de pa~ 
triatas, conduzidos pelo val.ente coronel Lacer
da, c,hefo da 2.ª. qrigada, .acompauhado do major 
Menandro Barreto, e do comma.ndante d.<t. arti-
lharia capitãoSisson, · · 

. Os que alli estãu mortos .expiram con" 
victos de qu~ a inditos.P. fa ,milia de .Paula 
facilitára traiçoei+amen te a propria casa para 
.o inimigo transformal-a, em fortaléza; .· OS qúe 
jazem feridos, .por te.rra, .mesclam . as suas im
precações c9n.tra a mesma familia ao ·estrepido 

.do .combate; os que chegam ~m · soccorro da 
posição, não .estão meno.s convencid.os daqne11a 
traição: . 

Todos sentem o. odio e o .desejo de vingança 
agitarem-lhes a alma e os result~dçis _destes 
sentimentos e4plodiram logo. · . 

. O capitão Sissori contera o canhão . em 
direcção á casa que fica á poucos .passos, .. d,e 
':!istancia; . elle detona· e "/-penas o trovão se per· 
de no estridor . da lucta, ·auas bombas de dyna
mite, . lançadas ao telhado,.· soo a .qual s11ppu· 
nham asylada a tra]ção, espalham no interior 
a morte e o ter'ror ! . . . ·· · 

Os que não . foram attingidos pela morte·, 
:r;i.a medo_nba çatastrophe; são l~vados á ,co_uce 
d' arma e á baioneta, .porque a casa fôra imrne
diatamente assaltada e t<?mada. O i.?·imi~o fog~ 
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para o quintal; li1as a baioneta o dispersa e 
elle espavorido corre pelos campos perseguido . 
pelas balas das espingardas. · 

Terrivel quadro apresenta o interior dà. 
casa! No meio de muitos mortos e feridos, 
estão no numero daque11es Fràtcisco de Paula 
e Stla tnulher, e no numeto destes uma neta 
do casal, menina de i3 annos, que poucas h_of 
ras sobrevi".eu aqs seus medonhos ferimentos! 

Quando se dav_a aquelle triste facto, ~m 
outros pontos da cid_ade o furor dos combaten1. 
tes tocára ao ponto mais culminante; á agudesa 
mais extrema e, portanto, a situação, a crisei 
tornará-se niais cheia de perigos e de incerte-
sas. 

O frenesi se espalhára em todo o perime
trn fortificado. O valor e a conigem, agitados 
pelas paixões da alma, são no tnundo psycho· 
1ogico, no cosmos moral, como estas enfermi
dades cujo contacto rapido contagia o homem. 

Na ((Rua das Tropas,>) 13 combatentes,sob 
ó com mando de Augusto Villas·Bôas, chefe do 
18." batalhão da guara a nàcional, lt1ctam 
protegidos pur uma pequena trincheira, com 
fotças muito superiores em numero, e já essa 
peleja descornmnnalmente desigual durava 
bastante, quando,_ a:final 1 são repellidos os fede· 
ralistas com grandes pernas, por ter vindo em 
soccorro dos defensores o tenente Steigler com 
uma metralhadora. 

O cómmandante do batalhão Floriano 
Peixoto, Amynthas de Barros, tomba motto 
com o craneo esped2 çado por uma bàla. 



50 DIAS FRATRICIDAS 

Candido Dulcidio, commandante do regi
mento de segurança, é gravemente ferido. 

Guardas nacionaes, patriotas e soldados 
de linha rivalisam na sanha, na colera, com 
qne batalham. 

Em uma trincht;!ira levantada na bocca da 
<<Rua da Boa-Vista)), armada de um canhâo,sob 
o commando do a1umno da escola militar Ar-: 
gollo Mendes, a acção não corre menos intensa, 

A faria é a mesma. Esse official recebe 
um leve ferimento. · 

A trincheira, cuja defesa lhe fora confiada, 
distava de cerca de 400 metros do cemiterio. 

Vario~ offlciae;;, ainda jovens, entr~ elles 
os tenentes Maria Tourinho, Leocadio Cunha, 
Asceu·dino, alfer_es Pamplona e Capella, com
mandand,o Krupp e metralhadoras, em diver
sos pontos da praça, pelejam com ardor . . 

O canhoneio mais c.ompassado, a fusilada 
que diminue de vigor, e o facto de cessarem 
os assaltos, attestarn q desfalque nas fileiras 
dos a~saltantes, o cansaçl), e o desa,nimo de 
arrebatar as posições fortificadas, 

Era.m 3 horas da tarde. : 
Pouco depois, tres tiros de canhão, dispa

rado.? no ca~po inimigo, parece ter sido o sig
nal convencionado de reunir e retirar porque, 
com effeito, os atacantes bateram logo-retirada, 
com suas fileiras desfalcadas grandemente e a 
alma invadida de desalento. 

· Dez horas tinha dnrado a refrega; dez 
horas de esforços desesperados, .dez . horas de 
titanicas investidas ! · 
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E tudo em vãc' ! 
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Nas proximidades das trincheiras, · nos 
quintaes, no interior das casas das ruas da 
<cBôa-Vista e das <'Tropas)J,o grande numero de 
cadavere.s inimigos testificava que à arma do 
fratricidio cortára fundo. 

A peleja, pois., fôra 'muito 'mortifera: 
· Deviam· estar satisfeito.s aque1les que ac-

cenderam a guerra civil. · 
Podiam, pois, tripudiar sobre os cada veres 

das victimas de seu crime ! 

IV 

O commandante Du1cidio, recolhido mor
taimente ferido á casa do commandante da z.ª 
·brigada, o ·bravo coronel Lacerda, expirou no 
dia seguinte, 8 de Fevereiro. 

Official do exercito, tenente, commissio
nado no posto de coronel, era um moço cheio 
de esperanças. Bravo, intelligente, activo~ não 
só os seus soldados e officiaes sentiram profun
damente a sua morte,. como toda a sociedade cu-
ritybana. · 

:Quanto ao bravo Carneiro, a simples ins
pecção de seu ferimento convenceu ao illustre 
e humanitario medic.:> dr. João· Candido, que a 
~orte seria desgraçadamente a sua consequen-
eia. 

Por mais cuidado que houvesse em occul
tar o qne succedera: au iutrepido defensor da 
pnça, o facto foi logo conhecido e encheu de 
dolorosa sorpresa a guarnição. 
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No seu leito de morte, Carneiro soube pelo 
inquerito feito aos prisioneiros da refrega de 7, 
que, realoknte, Tijucas, Curityba, emfim, a 
maior parte do Es.tadc, tinh~ cabido nas 111âos 
da revolução, e que o reforço que vin.ha em sua 
protecção, r~trocedera para Itararé. Mas, nada 
o desanimava, e sciente de tamanhas catastro
phes, recommendára segr~do sobre os lamen
ta veis factos e resistencia á todo transe. 

Não tinham, pois, fahado á vérdade os par
lamentarios que h~viam sido recebidos nas li
nhas de defesa da cidade. 

Pode-se bem imaginar o aspecto que apre
sentava a Lapa depois de taes àcontecimentos ! 

O inimigo no dia 8 pareceu querer repou-
sar. 

Um ou outro canbonaÇo, e uin ou outro 
tiro de fusil, á longos intervalos, despertavam 
a guarnição da praç~ de sna longa fadi~a. 

No d:ia 9, o inimig6 mostrou mais activi
dade. Levantou uma trincheira para enfiar 
com os seus tiros de canhão a praça da Igreja, 
e do ccAlto do Monge)) bombardeou a cidade . . 
Aquella trincheira, porem, para · nada serviu, 
porque os sitiados, á metralha, obrigaram-o a 
abandonal-a. Entretanto, os viveres e a muni
ção iam rareando na praça e o seu immortal 
defensor rapido descambava para a morte . A 
casa aonde o heroico soldado finava-se era visi- · 
tada á todo momento pelos seus commaudados; · 
poucos destes, porem, conseguiram vêl.o. 

, Elle mesmo disse ao medico, o dr. João 
Candido, seu assistente e amigo : 
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-A todo o mundo, até a mim proprio, 
<liga t affirme que o meu ferimentc é leve; que 
(ie'pois d'amauhã me levantarei. A 's pessoas 
que vierem fallar c01nmigo não consiuta que 
estejam mais de dois rninutc•s, especialmente 

. os officiaes, que é para não abandonarem os 
seus postos, . 

A's 4 horas da tarde teve uma syncope. 
Era a vanguarda da morte que chegava. 

Os circumstantes, clolorosaníente impres
sionados, julgaram-no morto. 

O dr. João Candido, que não o abandonára 
um momento, fêl·o recuperar os sentidos; o 
heroe, olhando ao arredor de si, fixoü depois os 
olhos na esposa do cidadão Pedro Fortuna.to, e 
disse: 

-O doutor me salvou cesta; não morro 
mais! 

«Q Tempo)), jotl1~1 que se publicava na Ca· 
pital Federal, ti-az em sen numero de r7 de Ju· 
nbo de 1894, 11m longo artigo,. sob aepigrapbe, 
- A MORTE DO CORONEL GOMES CARNEIRO,-

. da pen na do -brilhante escriptor Manoel Beni
cio, e desse artigo transcrevemos o seguinte : 

.. Accordo'u paUido do · deliqu~, lavado pela brancura 
livida de quem sahe da banheira da morte, onde não ha 
toalhas para seccar o corpo humido, 'o .rosto molhado pelo 
suor frio, que antecede os d~rradeiros momentos dos he
roicos moribundos» . 

Pouco importava·t::e com o seu mortal fe
rimento. A sua conversação versava sobre a 
guerra; os seus conselhos resumiam-se em re
sistir. 



54 DIAS FRATRICIDAS 

6 • 

Não lhe abandonára até o ultimo instante, 
a esperança de que viesse protecção á praç~ 
sitiada. O bravo soldado ia tombar ll:lS braÇos 
da morte,-sentitido no coração regelar-se tudo, 
menos a esperança da victoria ! 

Approximava.-se o momento fatal ; curtos 
eram, pois, os instantes que medeiavam entre 
a vida e o anniquilamento. · · 

~eclinado em um sofá, apoia o rosto sobre
ª mão direita ; a esquerda está entre as duas 
coxas sobrepostas. 

Aguarda tranquillo, calmo, sereno, o de
senlace do ultimo combate. 

Não ha mais esperança ; os seu~ nltimos 
clarões apagaram-se . . Elle bem o sabe e daquel
le modo espera no seu ultimo leito . a sua ulti
ma hora. 

No rosto desenha ·se ·a agonia ; ma!?, a 
agonia dos bravos, .agonia sem estrepido, silen~ 
ciosa, como o somno, que se approxima, de
pois de uma longa e porfiada batalha em que a 
victoria coroou as nossas bandeiras e a cons · 
cie11cia nada nos exproba. 

Eram 6 1 p horas da t!lrde; o sol sepu 1-
tava-se no occaso; elle tambem sumia-se na 
immortalidade, ouvindo o estrepido da fusilada 
nas trincheiras, e os trovões da artilharia, t:e~
pondendo o bombardeamento inimigo. 

A desoladora noticia só espa·lhou-se no 
dia seguinte. A dôr da guarnição manifestou
se grande, pungitiva. 

? c~daver foi transp~rtado para a Igreja 
Matnz, as. 8 horas da noite, onde officiaes e 
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soldados, no dia io pela manhã, prestaram aos 
restos ri:J.Jrtaes do glorioso soldado, piedosa 
homenagem com os seus adeuse$ e lagrimas. 

·. O corpo foi sepultado n'essa mesma 
Igreja, ao lado dos restos do bravo coronel Dul
cidio. 

Os chefes dos differentes contingentes que 
constituíam a guaro ição estàvam dispostos, e 
haviam mesmo feito um pacto, de levar a de· 
fesa ao ultimo extremo, em uma reunião pro
movida pelo coronel Lacerda, logo apoz o feri
mento mortal do g1orioso chefe da praça; mas, 
os generos a1imenticios escasseavam e o pouco 
que havia chegaria apel]aS para quatro dias . e 
distribuído só ás . forças, ficando, portant0, 
grande numero de familias sem raçã:). No 
mercado da cid!:lde havia falta absolu.ta de 
mantiment0s; o gado já tinha sido cons~i:nido, 
e ainda mais a munição, tambem era pouca; 
as am bulancias pouco sortidas;. a perspectiva, 
pois, tornara -se ter ri vel. 

Urn facto cumpre não esquecer, . é que 
eram poucos os medicas ·na praç,a da _Lapa. O 
chefe do serviço sanitario, o distitiéto d·r. Ser.
zedel1o que, emquanto não foram precisos . os 
seus serviços batera-se como um patriota ·va
lente no ataque de Paranaguá, .teve de retirar
se por terra para a Capital Federal, depois do 
desastre d'essa cidade, e _ por isso n~o ponde 
regula.risar o serviço medico de m0do satisfac
torio com~ desejava; 

0 1 fogo não cessava; · os canhões e as_es_-



56 'OIAS F"RÁTRICIDAS 

~ · ··· ~~lF'~-~ 

pingardas proseguiam na slla mortifera acti
vidade. 

Alguns desertores levaram ~o campo 
inimigo a noticia da morte do heroico chefe 
Carueiro e das precarias condições da praça. 

Approximava-se o termo na lucta. 

Pela madrugada do dia 11 de Fevereiro, 
appareceu nas trinc·heiras da Lapa ~m3: neg~a . 
portadora de um officio do ·chefe· revol nc1011ano 
Laurentino Pinto, ccmmandante do 2.0 corpo 
do exercito. 

Esse o:fficio, dirigido ao coronel Lacetd:?., 
era n'e~tes termos : · · · 

. . . 
11Quartel general do ~ommando do 2. 

0 corpo do exet
cito nacional provisorio. Acampamento nos arredores da 
Lapa, iode Fevereiro de 1894. 

C~dadão coronel joaqnim Lactrda. 

O patriotismo vae appellar para o patriotismo; isto é, 
nós, fon;;:its militares organisadas, dirigimo-nos aos chefes 
da resisteucia na Lapa. Não deveis ignorar a nossa e ;:i 

vossa situação; sabeis, com certez:;i., que neste 111oment0, 
tres corpos de exercito, o do general Piragibe, o do getieral 
Gumercindo, e o meu sitiam a cidade que defendeis. Sem 
exagerar, essas forças montam a um effectivo de tres mil 
homens, devendo-se accrescentar as forças que levantamos 
neste Estado, a força de linha que aprisiqnamos em Tiju
cas, -.ssim como o vosso armamento e munição de arti
lharia e infanteria que apprehendemos em Paranaguá, Cu
rityba e Tijucas. Deveis saber ainda o quanto fornos gene
rosos e patriotas com oi;; rendidos de Tijucas . Julgamos 
desnecessarío appellar para .i. vossa razão e bom senso afim 
de garantirmos que temos elementos sufficientes pi'lra ven
cermos , attendendo ainda a que estaes cortados de qual
quer protecçao. visto que para impedir a qtie vos pàdesse 
vi r do Norte temos um exercito, do general Salgado, com

. pletamente desoccupado, e guat1to a protecção com que so
. nhais de Pinheiro Machado, limito -me a remetter•vos o ori-

, . 
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giual do telegrammajunto . E,francamente,nJ.o foram as ia
milias que: deutro das trincheiras se ach.ão, não fôra a cer
teza absoluta que temos de vencer, devido as conseque11-
cias desse sitio ri~oroso, desobrigando-nos de dar um ata
que, por demais sangrento, e já com os elem·entos de que 
dispomos, apezar da bravura inefficaz com que impatrio
ticamen te teudes resistido , t eriam os terminado a questão 
da Lapa. 

Assim, .: cidadão, como chefe das forças de hnha do 
exercito nacional, forças essas que se compõem do bata
lhão de marinha, da batalhão naval, do 25 de infantaria, 
do i7 da mesma arma, e em nome dos 9fficiaes de mari~ha 
e do exercito que servem sob as minhas ordens, concito. 
vos a ·depor voluntariamente as armas em homenagem â 
Familia e á Patria, visto que a vossa resiste:ncia, por. mais 
heroica qµe seja, não conseguirá derrocar a logica fatal dos 
acontecimentos que nos indicam que seremos victoriosos. 
Podeis ficar certo de que, como chefe das forças de linha, 
conheço e respeito religiosamente todas as leis da guerra, 
acatando-as, assim como as leis sociaes e humanas , de sor
te que as garantias de vida e liberdade que neste momento 
vos offer.eço, s~rão fielmente cumpridas, quer _en;i relação a 
vos, quer em relação a todos os vossos c-ompanheir:os. Este 
convite, a vós dirigido, o é tarubem a todos os que vos 
acompanham , e poderá tambem sêl-o a outro, que não vós, 
Cilso d'esse outro dependa a solução da presente questão. 
Se, porém, nenhuma d 1 essas razões actuar em vosso es
pírito, quero ainda, como cidadão, como chefe de familia, 
como homem, fazer-vos a seguinte declaração: serão intei
ramen te respeitadas todas _as pessoas que, alheias á lucta 
em que nos empenhamos, transitarem pelo ~entro das nos
sas linhas; deveis, portanto, conceder-lhes plena liberda
de de locomoção. Se 3Jguma cousa tiverdes a responder, 
as forças sob as minhas ordens occupam uma posição e:x
tensa nas proximidades do engenho de .vossa propriedade; 
emqtia.nto ·não · viér essa resposta, nos· conservaremos em 
nos:sos postos, sem prejuizo algum da nossa acção.» 

Saude e fraternidade 

GENERAL LAURENTINO PINTO. 

Reuniram-5e os chefes para deliberarem 
sobre a proposta do :inimigo ; mas, nada reso1-
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veram porque aventon-s~ a idéa de uma reu
nião de todos os officiaes para se discutir o 
melindroso assumpto. . . 

O commandante da 2.ª brigada, coronel 
Lacerda, enviou a resposta ao prop8sto, duas 
horas depois de havel-o recebido. 

Era como se segue : 

uQuartel general do com mando da 2f!. brigada d 'in. 
fanteria, na Lapa 1 r de Fevereiro de 1894. 

Cidadão General Laurentino Pinto Fillzo. 

Acabo de receber vosso o:fficio e immediatamenk 
convoquei uma reunião geral dos o:fficiaes afim de delibe
rarmos sobre a resposta que até hoje á tarde vos será en
tregue. Emquanto ella não vos chegar ás mãos, noszas 
forças, embora nos seus postos, não darão um tiro, espe
rando que dareis vossas ordens no sentido de que as sob o 
vosso commando assim tamberu procedão. 

O telegraruma a que allud:s em vosso o:fficio, não me 
chegou ás mãos. 

Saude e fraternidade 

Joaquim Lacerda-Commandan te». 

A reunião foi convocada e estudada deta
lhadamente a situação da praça. 

Comquanlo á principio se manifestassem 
desejos de se proseguir na 1 ucta, de accordo 
com o que se tinha combinado depois do feri
mento morta1 do glorioso commandante Car
neiro, a exposição fiel dos recursos que resta· 
vam convenceu,á qnasi todos os officiaes, que 
era chegada a hora, o momcn to mais doloroso 
para a defesa da praça: entregar a espada ao 
adversaria, não porque este a vencesse pelo 
valor, bravura ou intelligencia, apezar de ser 
dez vezes superior em numero; ma:; porque a 
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fome, e a falta de outros recursos, impuseram 
· essa angustiosa resol uçâo. 

Uma commissão con::.tüuida dos cidadãos 
te:oentes-coroneis Libero Guimarães e Villas
Bôas, e o alferes Waldhausen, partiu para o 
campo inimigo afim de dar a resposta verbal 
ao convite do chefe Laurentino. Pretendia a 
commissão ir, toda ell~, ou algum dos seus 
membros, verificar se, com effeito, eram ver
dadeiras as noticias que ainda em vida do in
temerato Carneiro haviam sido recebidas na 
praça, e se algum ponto do Estado offerecia 
ainda resistencia. 

Laurentino Pinto, come se estivesse avi· 
sado dessa intenção, offereceu logo todas as 
garantias para que a commissão fosse com os 
seus proprios olhos examinar a situação. 

Villas-Bôas, pore:rr, declarou que não pre
cisava de provas; que a sua espada não se de
sembanharia mais contra us federalistas e que 
estivera enganado quanto aos intuitos da revo
lucão. 

• Triste declaração em tal momento ! 
Se esse ófficial não se tivesse batido no 

sitio com notave1 bravura, e~sa declaração se
ria tomada por um acto de fraquesa, ou uma 
lisonja ao vencedor. Ferido pela adversidade 
tão commum tia guerra, o prisioneiro ou 
capitulado deve revestir-se de altivez, cheia 
de dignidade, ao defrontar com o vencedor. Só 
á este cabem os cumprimentos e homenagens 
ao vencido, quando, apezar da mais descommu
nal bravura, a caprichosa sorte da guerra ne. 
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ga-lhe o triumpho. Tudo qnanto ·for contrario ·. 
ao que dizemos, não fica be!r ao vencido, mesmo. · 
nas luctas civis. 

O respeit _ e a admiração dos vencedores ' 
só se conseguem n 'essas tremendas catastro· · 
phes, collocando-se as victimas na altura . das : 
circurnstancias. 

O tenente coronel Libero Guimarães, á 
vista das declaraçõ::::s cathegoricas de Villas
Bôas, propôz discutir-se alli mesmo as bases 
da capitu]açãd. ·. Laurentino, porém, declarou 
que iria com toda a confiança tratar d'ellas no 
campo adversaria. Com effeito, Laure_ntino 
Pinto, acompanhado .de seu estado maior e 
seguido da commissão, dirigiu-se · para a 
desolada cidade. 

As hostilidades tinham cessado nos dous 
campos, conforme se combinára. Laurentino 
levou comsigo t0dos os documentos que c0111 · 

provavam a verdade de estar o E::itado, quasi 
todo, sob o dominio das armas rebeldes. 

Em uma gran-:e reunião de offíciaes, em 
casa do coronel Lacerda, onde fôra recebido o 
chefe inimigo e seu estado-maior, <liscutiu-se 
então o assumpto. Tinha chegado a hora de ou
vir-se, de attender-se á voz dos sentimentos de 
humanidade ? · 

A guarnição havia cumprido brilhante
mente o seu dever e, portanto, prolongar a 
lucta seria, com os minguados recursos · que 
restavam e que dentro de 3 dias se concluirião, 
expór a população da cidade a ser de todo sa
crificada. 



· DIAS FRATRICIDAS 6i.' 

~-~~li;:;-~--., 

Assentaram-se, pois, ~s bases da capitu
b ·Ção. 

O governador provisorio havia c11egàdo á 
Lapa. Vinha assistirá capitulação. O que sen
tiria ao contem p1ar o quadro desolador que 
apresentava a cidade, elle mais. que todos res· 

'. ponsavel pela invasão? _ 
Gumercindo e Piragihe-não viram satisfei

tos ·aestacar-se no acontecimento a figura su
mente de Laurentino como o trininphadór. La
vrou-se urna acta que foi reformada, porque se 
consignára u'ella o nome somente de Lauren
tino, e a nova, em que em primeiro lugar ,nota
vam-se os nomes daquell es dou::> chefes, entre· 
gon a praça defi uiti vamen te á revol uçâo. 

O m.8.jor Schimidt, nas informações que 
prestou ao governo, publicadas em ordem do dia 
do exercito, sob n . º 877 'de 20 de Setembro de 
1897, diz : · 

uNo d;a seguinte (12) entravam na cidade Gt1mercindo 
Sara1va e Piragibe e com elles os l'eus sequazes, principi
anrl.o então as coi:rerias e o saque. 

No deposito já então occupado por muitos · soldados 
revoltosos, appareceu Cesario Saraiva, primo irmão de Gu
mercindo,. degoladoF de profissão, e mandanq·o-me chamar, 
quiz em minha presença µrrombar a.s . c:.anas'tt .. as que encer
ravam os espolias sagrados do coronel C?.rnE;ir9: · 

Im.pedi que tal fizesse. dizendo- lhe que aquillo era 
inviolavel á vista .das base:i da capit~laç:ão e q.Ue fazia ques

. tão de en.tregar .á viuva as ,can.astras intactas como se acha-
vam. . . 

. Respond~u-1Ú.e, l?Iando sen1pre. ~m hespanhol, que Gu
0

-

mercindo lhe havia dado em vida o coronel Carneiro, tinha 
elle :direito áqC?ella bagagem, mas que entretanto conten
tava -se com possuir s,omente q fi;trdamento do coronel. 

· .. -. Contestei-J4e· s.emelhante direito ~ lhe affirmei que o 
· coronel tinha sido-enterrado com o fardamento . 
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Simulou, então, desistir do seu intuito e retirou-se. 
Por minha vez sabi tambem tm busca de pessoal para 

transportar os espolias· para a estrada de ferro e mais tarde, 
voltal:ldo ao deposito, nada ruais encontrei. 

O bandido tinl:a saqueado e conduzido tudo para o 
seu acampamento.» 

A acta. da capitulação é n'estes termos : 
.. Aos onze dias do mez de Fevereiro de mil oitocentos 

e noventa e quatro , na cidade da Lapa, no quartel general 
da segunda brigada, presentes os generaes, Gumercindo 
Saraiva, corumandante do exercito revolucionario do Rio 
Grande do Sul ·e em chefe das forças ' em operações neste 
Estado; Antonio Carlos da Silva Piragibe, corumandante 
do primeiro corpo do exercito nacional provisorio ; Lau
rentino Pinto Filho, commandante do segundo corpo do 
mesmo exercito ; coronel Julião Augusto de Serra Mar
tins, commandante da primeira .brigada; coronel Joaquim 
Lacerda, commandanre da segunda brigada, os officiaes 
abaixo assiguados, pertencentes ás referidas brigad:is, por 
elles foi convencionada a capitulação d a praça da Lapa, 
sob as seguintes condições : Os tres generaes como repre
sentantes do governo provisorio da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, acceitam a capitulação , conctdendo aos 
commandantes e mf.lis officiaes da gu2.rnição todas as hon
ras de g uerra, attendendo a forma h eroica por que defc:n
deram a praça, rendendo-se apenas por circumstancias es
peciaes supervenientts, sendo-ihes entregues todas as ar
mas, munições e tropas . Aos officiaes é concedida ph·na 
liberdade e meios ti.e transporte dentro do Estado para 
com seus bagageiros tomarem o destino qu<:> lhes conve
nha, sob cundição de não mais tomarem armas contra a 
Revolução, que tem por fim a defeza da Constituição e das 
Leis da Republica. 

E' do mesmo modo garantida a liberdade, vida e pro
priedade de todos os civis que se acharem em armas e que 
não queiram adherir á nossa causa, devendo tambem fazer 
entrega de armas e munições. E por acharem to1los con
forme lavrou-se .a presente acta, que assignam. Gumercin, 
do Saraiva,-Antonio Carlos da Silva Piragibe,-Lauren, 
tino Pinto F ilho,-cllronel Julião Augusto de Serra Mar
tins,-Joaquim Lacerda,-capitão Augusto Maria Sisson
-tnajor Ignacio Gon::es da C0sta,-alferes Secundino 
Eustachio da Cunha,-capitão José Olintho da Silva Cas-
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tro,--2º teneete Maria Alves Monteiro Tourinho,-capitão 
Praxedes A. Morocines Borba,-tE·nente José Lourenço C. 
Chaves,-a1feres Alvaro Cezar da Cunha Lima,-capitão 
C1ementino Paraná, -major Frederico Kocb Angelo,- te
ne11te José Mansbergert,---tenente Alberto J. Ponallz,
major Menandro Barretn,-tenente José Mein11,-alferes 
Amaro Cecilio de Oliveira,-alfcreR Domingos José dos 
Sant0s,-teneute-coronel Libero Guimarães,-capitão Tor, 
quato Pinho Ribas,-alferes Pedro Hoffmann,-alferes As
cendino Ferreira do Nascimento,-tenente Oscar Candidu 
CapeJl,-capitão dr. José Scutari, commandante dô pelotão 
de Sapadores,-alferes Candido Gomes Coelho, (dos Sapa
dores),-a1feres Junkwalder,-tenente Ricardo Stiegler,- . 
alferes Quintino Jaguaribe de Oliveira,-alferes Candido 
José Pamplona,-alferes Max Schieler,-alferes Antonfo 
Gomes Ferreira,-alferes Manoel A. Botelho Atbayde,
major engenheiro, Joaquim Gonçalves Junior, -tenente
coronel Emílio Blum,.-Awerico Vida1,-alferes Tbeodoro 
T. Mello,-tenente Raymundo de Abreu, --major Felippe 
Schmidt. -dr. tenente medico, Felippe Maria V0lff,-ca
pitão José Maria S<irmento de Li::na,-tenente Adalberto 
Menezes. » · 

Já dissemos que é raro respeitar-se uma 
capitnlação 1 mPsmo nas luctas externas. Honra 
seja feita á nossa patria; nós sempre observa
mos as capitnlações e levamos a nossa genero
sidade a conceder mais do que se estipulára 
aos vencidos nas nossas guerras externas. 

U ruguayana, Chaco e. A ugu stu ra o attes
tam. O proprio inimigo rendeu homenagem á 

·honorabilidade e generosidade dos brasileiros ; 
mas, tão nobre procedimento as paixões politi
cas, nas guerras intestinas, não perruitteru 
que seja 0bservado, embora se levantem algu
mas vozes generosas de protesto de corações 
cheios de humanidade. 

O que se passou depois da capitulação da 
Lapa é doloroso dizer, é indigno da historia; 
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é incrivel. · Pert'enée mais aos aunaes do crime: 
Mas, se somos· levados, . entretanto, a re~ 

lem hrar, como verá o leitor, o massacre injnsto, 
deshumano, de 11111itos capitnlados, é · para 
mostrar que ahi tem as suas çausas desgraça: 
damente Ct. febre homicida que se apoderon de 
~lgnns ~hefes kga1istas ,qne, á pretexto dê 
represálias, immqlaram adversarias aos manes 
daqueilas victimas, esquecidos de que; só a lei 
tinha o direito de ~astigar, e que elles violando
a, collocavam·se ao niv.el daquelks . que o seu 
rancor denominava. de bandidos e assassinos. 

A.inda não tinha seccado a tip.ta com que 
se lavrara a capitulação da cidade, e já um 
sargento, capitulado, de nome José Coelho, era 
degollado pro:kimo da estação da estrada qe 
ferro e diversas casas, entre e11as a do coronel 
Lacerda, completamente saqu_~adas ! 

O .major M~naudro Barreto, ·contra o qual 
havia accusações gravíssimas, correu o risco de 
ser al1i mesmo immolado. Coube -lhe esRa S'lfte 
dias depois em Curityba, esquecendo-se os seus 
assassinos que, fossem quaes fossem os seus 
crimc.s, elle estava protegido pela_ capitulação, 
por um empenho de h<rnra. Laurentino no dia 
r 2 retin•u-se para Curityba. · 

A retirada desse chefe, com suas forças ~ · 
para a capital, condusindo a maior p-irte dos· 
o:fficiaes capitu1a1os e suas familias, collc•cou 
em situação perigosa os poucos que, por falta 
de condncção, não puderam partir naquelle 
mesmo dia. 

Diz o major Schimidt que elle e agüelles 
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c~mpanheiros provave1mente não tiveram a 
s·orte do sargento José Coe1ho, por tê1--o impe· 
dido o corone1 das forças de Laurentino, Fran
k1iu Cunha, gue havia ficado na Lapa. 

Grande num~ro de revolucionaria~ não 
aéreditava na morte do glorioso chefe da praça. 

Diziam que e11e, para escapar á capitula
ção, fugira, e que ia reunir recursos para de 
novo combater a revol nçâo. 

O inimigo julgava-o tambem invulneravel! 
Alguns revoltosos tiveram a idéa de· e~

h uma r o cadaver do glorioso so1dado, para ve
rificar a identidade! 

. O doutor Auge lo Dourado, no livro que 
publicou, e ao qual já nos refirimos em outra 
parte, diz á pag. r 7 7 : 

'-' A re$oluç:ão de nrnítos era ir fazt:r a exhumaç:ão do 
caclaver que se dizia ser o delle e verificar a identidade com 
os soldadc,s que estavam comuosco. Havia já quem se en
cauiinhava para lá. Eu dirigi-me aos medices perguntan· 
do- lhes qual tinha sido o f1:rimE·11to, como a morte. 

J\ resposta dos medicas bastou para ·dissipar as duvi
das dos apprehensivos e ninguem disse uma unica palavra · 
mais a respeito e os que visitaram a sepultura, não tive
ram pa,lavra que pt1.desse offepder a metilllria do morto. 
Em um valente, e os brnvos respeitam os seus iguaes no 
infortunio.u 

_ São bem bonita·s estas ultimas palavras; 
mas, bravo~, heroicos foram tambem· os cida
dãos que, sob as ordens do glorioso Carneiro, 
bateram-se dia e noite contra forças quasi dez 
veses superiores em numero, e, depois, cbriga. 
dos a capitnlar, protegidos por um pacto sagra. 
do,que lhes garantia a vida, a ·liberdade ~a pro. 
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priedade, foràm, entretanto, cobardemente de
gollados-! 

Os bravos, pois, nãp respeitaram os seus 
iguaes, no infortunio, como diz aqnelle medico 
em seu lance de -rethorica, . 

Pouco á pouco iam chegando á capital os 
vencedores da Laoa e com elles os vencidos, 
trophéos vi vos de v'ictorias ephemeras. 

Os chefes federalistas da capital, em sua 
quasi totalidade, foram á gloriosa e desventu- , 
rada cidade ver b estado a que tinha sido redu
sida; voltaram com Gumercindo, Cesario Sa~ 
raiva e outros. 

Entre aquelles chefes via-se o dr. Generoso 
Marques. De volta, ao chegarem á estação 
de Cnrityba, esse chefe, o mais prestigioso en
tre todos, ergueu vivas ao exercito libertador e 
á hbertação do Paraná! 

Diz um cidadão, moderado em pohtica, 
que testemunhára esse acto: 

" Esse procedimento foi uma decepção para aque1tes 
que, embora adversarios, tinham o dr. Generoso Marques 
em conta de patriota. Mas, -vêr sua terra quasi anniquila
da , mergulhada em sangue, exposta ã pilhagem, P. erguer 
vivas, s6 o pode fazer quem tem o coração obcecado pela 
paixão partidaria ! " . 

Houve um romano que chorou sobre as 
ruínas de Carthago e a rival de Roma não · era, 
entretanto, sua patria ! 

V 

Temos necessidade de assiduamente con
duzir o leitor para varios pontos do Estado do 
Parana, especialmente para a com::irca de Pai-
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mas, porque alem dos acontecúnentos que, en
tão, se davam n'este Estado e gue repercutiam 
na comarca, os que tinham lugar nos Estados 
que com ella limitam, -reflectiam alli tambem, 
como o rugido das féras, os trons da artilharia 
e o estrondo do corisco e do raio se reflectem 
nas quebradas das serranias _ 

Tiuhamos dito em outra parte que o com
mandante ·da fronteira havia convidado, ao 
saber dos desastres que feriram as armas 1e
gaes em Paranaguá, . Tijucas e Lapa, a .todos 

. os patriotas a irem reforçar a guarnição do 
Xanxerê. _ 

Poucns attenderam ao appe11o ; a descren
ca na victoria da lei invadira-lhes a aima. 
, A' 19 de Fevereiro aquelle official recebeu 
do ministro da guerra do governo provisorio, 
i.º tenente João Carlos Mourão dos Santos, o 
seguiu te telegramma : 

. ,, (Urgente). Coronel Bormann .-Xan:x:erê.=Como 
<leveis saber o Estado do Paraná está completamente livre 
com a capitulação da Lapa effectuada a 1 r do corrente, 
reconhecendo como uníco governo da Republica o proviso
rio estabelecido para defesa da Constituição no Desterro. 
Em noine mesmo governó peço-vos dizer-me qual vossa 
posição dea:ó.te dos acontecimentos u1timos. Saudo-vos '" 

O governo pro~isorio estabelecido pela 
revolução era para defesa da Constituição! 

Pobre Constituição! 
Entretanto, a Constituição depois da 

reforma violenta dos - illustres generaes e 
officiaes superiores, reforma aconselhada com 
insistencia pelo contra-almirante Custodio de 
Me11o, não soffrera go1pe tão profundo, tão 
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m1quo, attentato tão descommunal. O contra
almirante era, então, ministro da marinha do 
marechal Floriano ! 

Divergindo mais tarde das opiniões do 
chefe da nação, o i1lustre contra-almirante 
retirou -se do governo e disse em documento 
publico : 

uDou a.ssim a minha demiss<lo ; mas f6ra do governo 
servirei a Republica, sustentando as suas instituições e· 
as AUTORIDADES LEGALMENTE CONSTITUID . .\S, 
com a mesma dedicação, com o mesmo valor e lealdade 
com que a se rvi quando ministro. " 

Desde 6 de Setembro, isto é, alguns mezes 
depoís, o bravo marinheiro quebrára esse com· 
promisso e co11ocára-se á frente da revolta da 
esquadra ! Já dissemos tndo isso; mas, convem 
recordar para mostrar quanto são incoherentes 
os ambiciosos. 

O commandante da fronteira julgava-se 
dispensado de .responder o telegramma do 
ministro ·aa gnerra e marinha, r.' teüente 
Mourão, pois, a sua . resposta ao telegramtn[I. 
de 25 de Janeiro! do contra-almirante Custodio, 
era clara, positiva; mas, c:omo talvez julgasse 
o governo provisorio abalada a resolução 
d'aquelle official, depois da capitulação da La
pa, assentou f'Il1 responder n'esles termos : 

u Cidadão Mourão !liinistro guerra governo proviso
rio. - Curity ba. -Para defesa Constituição tEmos o Parla
mento e este não me consta ter declarado estar ella em 
perigo. Coí1 demno a revolta da força puhlica contra as 
autoridades leg almente constituídas. Só o povo tem · o 
direito de derrubar governos. Nós soldados, s6 devemos 
nos sujeitará vontade nacion·al. Quando o ·vosso governo 
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fôr acceito· pela maioria dos meus conci<la<lãos, então me 
suhmetllerei ; ao contrario, não, porque sois revoluctona
rios. Saudocvos. · Xanxerê, 20 de Fevereiro de 1894. 

CORONEL BORMANN, commaudante frontejran: · 

Mourão, arvorado em . ministro, fôra fiel 
ao governo legal até a tornada do Dester!o; 
exercia alli, en.tão, o eargo de capitão do porto.' 

Em t0das as cidades e villas do Estado 
crearam-se c0mmissões · para a arrecadação do 
emprestimo de guerra. 

Em Palmas tocou o cargo de presic}ente da 
comrnissão ao cidadão Firmino Teixeira Bap
tista '(Vivida) e de thesouréi·ro ao honrado ne-
gociante Amaral Cruz. , · . · 

o chefe do partido · republicano, ' coronel 
Rufino Ribas, por um telegramn1a do indi~osó 
barão do Serro ·Azul, foi nomeado inern bro . da
qnella commiss~o; não q'uiz a·ceitar, . respon
dendo ao barão que chefe qaquelle partido em 
P,dmas não lhe ficava bem pertencer a uma 
ccimmi.ssão que ia prestar serviços á revolução,· 
nem pessoalm,,.nte pagaria imposto algum, em
bora á· titulo de ernprestimo. ., 

· O barão de uovo telegraphou aconf'elhan- . 
do-o a aceitar a cornmissâo e a não eximir-se 
da contribuição, para evitar que' o coagissem 
ao pagamer:to por meios vexatorios. 

A' vista d'isso, resignou.se o coronel Ru· 
fi llO · . . ; 

Os empregados foram todos dernittidos e 
substituido'3 por federa1istas. O honrado juiz 
de direito, dr. Euclides Bevi1acqua, não tendo 
querido 9dherir, declarou ao governador pro· 
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visorio que só reconhecia o governo do dr~ Vi
cente Machado; foi, pois, imniidiatamente de
mittido e substituído pelo dr. Tacito Corrêa 
qne desempenhára esse cargo na admini~tração 
do dr. Generoso Marques. . · 

Os chefes federalistas não esqueceram ·· 
felicitar os vencedores. 

De todos os telegrammas de felicitações o 
mais interessante é o de 23 de Janeiro ao go
vernador e á Gumercindo. 

Eil-o: 
uPalmas, 23 de Janeiro de 93-Dr. M. Doria,. general 

Gumercindo- Curityba- Nobrei:; . almas, saudamos-vos. 
Nossos corações enchem-se de jubilo perante as acções 
heroicas que despertam mais justo enthusiasmo :que vos 
comtemplam como genios e luzeiro das idéas patrioticas 
e húmanitarias ! Nós viveremos comvosco, estaremos com
vosco e morreremos comvosco . Salvt- ! Salve 1 Tres vezes . 
salve ! Menezes Doria, Gumercindol-P. Saporiti, Tacito 
Corrêa, Fortunato Lima, Soares, Amaral Cruz, Augusto 
GuimiJrães, Theodoro Ferreira, Vivida, Libino, Francisco 
José dos Santos, João Autonio, Olympio Lima, Brasileiro, 
Olivedo Pacheco, José Antonio, Alexandre Vieira, Hyp.
polit<l Lima, Deolindo Vieira, Messias Marques, Gica, Do
mingos Ferreira , Victorino Rosa, Salomão Martins, Faria 
Carneiro, Alexandre Vieira Nhonho, Severiano Mariano, 
Ernest!o Krause, Domingos Ribas, Pedro de Araujo, Zefe
rino Almeida, Camargo Dinarte, Jeronymo Arruda, Ar
lindo da Silveira, S. Miranda.» 

· A resposta do commandante da fronteira 
ao ministro da guerra da revolução foi logo 
transmittida para o chefe do governo proviso
rio no Desterro. 

Como sabe o 1eitor, ao capitão de mar e 
guerra Frederico Lorena tocou aquella chefia. 
Era um republicano sincero, honrado, e mari-
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nheiro bravo, :lestemido. Desde a campanha 
do Paragua.y que entretinha as melhor~s rela
ções ' de amisade co'1n o coronel comrnandante 
da fronteira de Palmas, assim .ao sabE;r da res· 
posta desse official, iq:imediatamente .dirigiu-lhe 
o seguinte telegramma : 

uDesterro, 22 de Fevereiro de 1894.-Coronel.Bormann· 
com mandante fronteix:a.-Acabo . <le ler telegramm~ vosso 
dirigido ao ministro Mourão. Lamento e sinto que bom ser
vidor da Patria como tendes sido . por erro de · apreciação 
sobre o movimento contra o diC'tador Floriano Péixoto, vos 
afasteis ·d 'aquelles que combatem pela Republica em no-
me da lei violada e dos direitos conspurcados. · 

Como v6s, conderilno . os levantes da fory;:i publica, 
mas quando esta, fraternisada com o povo, interpreta a 
asµiração N acional, .movendo-se cont~a o despotismo, 
mantendo-se pelo dom;nio da lei; sou d' aquelles que não 
sabem n eg ar admiração e auxilio a tão generosos compa
nht:iros . Velho soldado d a Patria que sois, confio que a 
PROVIDENCIA DIVINA vos illurninará, mostrando-vos o 
caminho pelo qual 'ª vigorosa e puj :111te Nação Brazileira 
que a tyrannia actualmente enfraquece e avilta, chegará á 
paz e ao amor fraterno, sob a protecção do direito e da 
justiça. Do vosso admirador acceitai cordiaes saudações. 
-LORENA, Chefe Governo Provisorio" . . 

O inditoso chefe do governo provisorio, 
algum tempo depois vidima dos desvarios de 
um representante da legalidade, por sua vez 
procurára abalar a resolução daque1le com man
dante de defender o seu posto até a ultima ex
tremidade. 

o commandante respondeu que pungia
lhe vêr sempre parte da força armada á frente 
das revoltas, perturbando a paz publica; que 
a grande vantagem da republica sobre a mo· 
narchia era ser passageira a estada do supremo 
depositaria do poder publico no governo, e, 
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assim, q1ian<lo mesmo· fosse ,máo o actual depo
sitaria, nenhuma rac:;ão· havia para a revolta, 

. tanto mais que o marechal · Floriano tinha · o 
apoio da maioria nacional, · o que era um elo
quente protesto · confra a sua suppostà tyran-
nia; por tanto, ó commandante da fronteira 
de Palmas se conservaria fiel ao governo e á 
constituição, e o que convinha era ' a ' força 
publica deixar de fiagellar a ··· Patr:ia com suas 
constantes revoluções. , , ., , 

Gumercindo não via com bons · olhos as 
fortificações levantadas no Xanxerê, armadas 
com 10 canhões e defendidas por 200 homens, 
á cavalleiro da estrada para o Rio Grande do 

. Sul. ·' . : . .. ·· · 
Tijucas e Lapa recordavam-lhe o saugue 

que era preciso correr para· se apoderar a re
vol uçãd de postos' confiados 'ào ·brio de officiaes 
do exercito. · . . . . 

·· No meio do jubilo pelos ·seus triumphos 
no Paraná _e dos preparativos para a invasão 
de São Paulo, el1e não esqu._eCip. quanto é varia 
a fortuna, quanto é inconstante a sorte das ar· 

' . mas e que, por con.sequencia, cont:ingencias se 
poderiam dar gué o obriga'ssem á lima retirada 

,e el1a tiv'esse de ' ser-operada · pela estrada ·em 
que se achavam aquellas fortificações~ 

E11as o deteriam,· obrigariam·n'o á 1• 1ucta 
quando já estivessem as suas columnas á - 1o 
leg;ôas :ou .6ó kil-ometros . da fronteira rio-gran
dense e em momento em que qualquer demora 
na marcha importasse · em sérios desastrés. 

Como remediar isso ? · 
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A 1guns officiaes exaltados de _seu segui to 
. offereceram-se para ir a frente de 500 homens 
tomar aquellas fortificações '; mas, o caudilho 
não se deixou arrastar pefo enth usiasmo desses 
fanfarrões ·porque sabia ' que seriam severa
meme punidos pe}a ousadia. Julgou melhor 
empregar a diplomacia com aquelle comman
dante, porque os homens que o trouxeram ao 
Paraná tambem apregoavam que a sua marcha 
seria triumphal, facil,. pois, era s6 chegar ao 
Estado· e poder dizer como Cesa:r :- Vim, ·:vi e 

. ' .venci. 
. Entretanto, Lago, Pimentel e Carneiro, 

Tijucas e Lapa e antes :Eugeuio de Mello, em 
Paranaguá, eram prote_stos de sangue contra a 
mentira interesseira. 

Tudo lhe tinha sido difficil; muito diffi-
·cil ! · 

Julgou melhor o caudilho o emprego da 
diplomacia; cor:qo dissemos, e a diplomacia faz 
parte da guerra, mesmo destas guerras intes
tinas; lançou, pois, mão desse meio. 

Escreveu- uma carta ao commandante da 
fronteira, çheia d_os mais elevados conceitos, 
offerecendo lhe o posto de general do e.xerá to 
hbe1t,ado1 se elle .adherisse á revolução ou pelo 
menos guardasse neutralidade, e encarregou o 
cidadão Amazonas de Araujo Marcondes de ir 
ao .Xanxêre entregar-lhe a carta. · 

Esse cidadão havi:i declarado ao caudilho" 
que · era intimo amigo daquelle official e que 
certamente arranjaria tudo. 

C0m e:ffeito., . Amazonas apresentou-se na 
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praça do Xanxêre, onde foi introduzido sem 
formalidades, propositalmente, para poder vêr 
as fortificações e os canhões que apontavam 
para a estrada. 

A leitura da carta, feita em presença dos 
officiaes, teve logo resposta. O coinmandante 
disse ao mensageiro que os revolucionarias sa
biam muito bem que elle não dispunha de for
ças sufficientes para impedir a invasão do mu
nicipio; mas, estava fôrtificado em excel1ente 
posição defensiva, onde permaneceria custasse · 
o que custasse e assim não adheria á revolução, 
conservaria hasteada a bandeira legal, e que 
viessem atacal-o. · 

Na resposta á carta, o commandante regei
tando as propostas,declarou que consideraria a 
presença de forças federalistas no municipio de· 
Palmas, como uma provocação into1eravel. 

Pelo mensageiro Amazonas, ;;;oube-s-é que 
o tenente Jorge Cava1cante de Albuquerque ti
nha se passado para as fileiras revolucionarias 
e fôra elevado ao posto de tenente-coronel. 

Esse facto, já como boato, tinha chegado 
ao conhecimento da guarnição; mas, ninguem 
acreditava. · 

Todos suppunham morto o tenente Jorge 
ou então prisioneiro. 

O commandan te da fronteira teve a idéa de 
prender o cidadão Amazonas dentro de suas 
fortificações; o facto, porem, de não estarem 
ainda fortificadas algumas centenas de metros 
do perímetro da praça, fel-o desistir de tal 
idéa, porque a prisão poderia provocar .um ata-
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que que aquelle o:fficial queria · retardar até 
estar em condições vantajosas de recebel-o. Era 
preciso contemp<?risar, contemporisar, como 
Fabio e Sertorio. 

Um official julgou inconveniente e um 
attentado ás garantias dos parlamentarios a 
prisão desse cidadão ; mas seria caso de não 
causar reparo, porque os revoltosos não eram 
belligerantes e, portanto, não tinham direito 
de gosar das regalias que decorrem da pr6pria 
belligerancia. Houve idéa de prender tambem 
o cidadão Olympio de Carvalho Lima, quando 
se apresentou na praça como emissario; a pri
são nãc' foi effectuada porque as.obras de forti
ficação, então, se achavam muito mais atrazadas 
do que por occasião da missão Amazonas. 

Era preciso contemporisar, como já disse
mos, até achar-se a praça em condições de resis
tir com vantagtm á qualquer ataque. 

Voltou Amazorn1s para o Porto da União, 
crente de que a revolução não alistaria em suas 
bandeiras o commandante da fronteira e a sua 
pequena guarnição, e certamente para desani
mar em Palmas os poucos amigos da legalidade, 
declarára que havia conseguido tudo quanto 
desejava; mas, ninguem o acreditou. 

O pequeno destacamento da colonia mili
tar do Chopim, como viu o leitor, marchára á 
chamado do chefe da fronteira pata guarnecer 
Bôa-Vista e Xan·xerê. · 

Aque11a çolonia, pois, ficou com poucos 
soldados de linha ; mas, o seü director, por or
dem superior, reuniu alguns colonos para o 



DIAS FRATRICIDAS 

serviço interno. A situação desse estabeleci
mento não lhe dava importancia estrategica; e 
com poucos recursos, não podia despertar a 
cobiça do inimigo. 

O director era um digno official, o capitão 
Antonio Felix de Souza Amorim. 

Em 26 de fevereiro o ·chefê da fronteira 
dirigiu-lhe o seguinte o:ffició : . . . 

«Apenas vos conste que . os municípios fronteiros á 
Palmas foram invadidos, deveis, visto não dispordes dê 
elemento::; de resistencia, marchar cortl os vossos officiaes 
e as praças que. ahi ainda estiverem, para e·sta cólonja, 
trazendo a munição, armamento, ~mfim tudo .quanto 
possa ser util aos invasores, inutilisando · q que não fôr 
passivei transportar-se. 

Se tiverdes colonos que queiram marchar comvosco, 
deveis trazel-os, não esquecendo de mandar recolher ã esta 
colo nia o gado, a cavalhad_a e a].limaes de carga que ahi. 
ex is tir<:!m. Saude e fraternidade .. CoRoNEL ] . B . BoRMANN, 
commandante da fronteira». · 

Poncr) depois veio conferenciar com aquel~ 
le chefe esse official, voltando ao Chapim, 
d'onde o veremos depois sah1r para auxiliar a 
força do Xanxerê. - . · 

As' noticias fa vara veis aos federalistàs, 
corriam diariamente ; entretanto, ellJ. fins de 
fevereir0 honve em Palnías um enorme alar
ma. 

Chegára um individuo de Ca.nipos-Novos, 
Estado de S. Cütharina, · dizendo que Pinheiro 
Machado e Rodrigues Lirria haviam sido ·der
rotados e á frente de 600 homens viriham de 
retirada á rumo do Rio: do Peixe corri direccão 
á Palmas. · · · ' ' - , 

Varias cidadãos remiirai:n ~se ria estação 
telegraphica de Palmas ê pediram ao co:riJmafr 
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dante da fronteira uma conferencia pelo tele · 
graphô, para exoorem a situação do municipio, 
alarmado com aquella noticia. 

O com mandante accedeu ao pedido. Que
riam os moradores de Palmas que elle inter
cedesse pelo município quando aqu~lles dous 
chefes · chegassem, de módo a: ev'itarem-se 
arrebanhamentos ·de gado ·de c6rte e de· caval
los. ·Debalde ganmtiu àqueHe official que 
a noticia eta falsa; que as forças de Pinheiro 
Machado continuavam victoriosas, que podiam, 
vir a Palmas triumphalites, mas não derrota· 
das. Pediram, então, para reunir gente que se 
eocar'fegasse· de manter a ordem e afastar o 
gado da estrada, pois, apezar das Eeguranças 
que dava o commandante da fronteira, parecia 
que elle não estava · sciente do facto porque 
aque1Jes dous chefes ahi vinham; emfim, dese· 
javani que aq ~1elle offic~a1 fosse á vil la parà 
socegar os an1mos. · . 

O commandante prometteu segufr, com"'" 
tanto que não reunisse·m gente, porque essa 
reunião era desnecessaria, e se com essa gente 
pretendiàth deter o passo ás forças daq úe 1les . 
dous cbdes, quando mesmo a noticia fosse . 
verdadeita, importava esse -proc.edimento em 
rómper ho::;tilidades com o proprio chefe da 
frotlteira ~de Palmà:s. Comprometteràin-se não 
fazer reuniões. , . ..... .. -, . , 

Um individuo que '4Ia'via lido Um telegr~m
ma do govéfnador Do,ti~ _ '.~o cidad~c .José Per~ 
reira, nü"meado ten_ellte~c'0tone1, preveniu áquel
le commandante ' ·do ' :~ci'~ _teúdo, que . resl.1mia-

°; i!.. º . .. 

' e 
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se na acceitaçãu, por parte do mesmo governa
dor do offerecimento feito por aquelle cidadão 
de prender o commandaute d::i f~onteira quando 
elle fosse á Palmas. . 

'José Ferreira, antes da revolução, entreti
vera as melhores relações com esse comman
dante. 

Os offi.ciaes da guarnição do Xanxerê se 
oppuseram a ida de seu chefe á Palmas,_ re· 
ceiando uma trahição por parte dos federalistas 
d'alli. Esses officiaes tiveram stiencia do tele
gramma do governador. O eornmandante tinha 
promettido ir, portanto precisava cumprir a 
palavra. Marchou, pois, com o seu ajudante 
de ordens, alferes Modesto Luz e 14 colonos, 
ela vineiros, todos jovens e capazes dos maiores 
sacrificios pelo seu chefe e pela causa legal. 

Não ir, depois da promessa, parecia tam
bem ao com mandante que alguns energumenos 
da villa poderiam tomar o facto como uma 
prova de que e1le os temia, o que não era cer
tamente conveniente ao seu prestigio e força 
moral. 

A' alguns kilometros daquelJa ·villa soube 
elle que os cidadãos Olympio - e . Urquisa, á 
pretexto de afastarem das estradas ~ suas pro
ximidades o gado de c6rte e cavalhada, reuni
ram gente; mas, o fim era oppôrem-se á entra· 
da das forças da divisão do norte. -

Não deu credito á isso o c·ommandante da 
fronteira, porque achava uma estulticia da 
parte· desses homens pretenderem, quando 
mesmo fosse verdade a marcha daquella divi~ 
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são, disputar-lhe o passo com um pessoal sem 
disciplina e mal armado. · 

Ao entrar na povoasão, porem, ,alguns 
amigos. affirmaram qne havia mais de 200 ho
mens já reunidos 'no «Rio das CaldeirasJ>, que 
serpenteia á 3 kilometws da villa, -e sob as 
ordens dos cidadã:)S já citados, Olympio e Ur
qnisa, ·e tambem José Ferreira / por conseqaen
cia, · tinham faltado ao comprom.isso e a traii;ão 
parecia patente. _· :' "" .. 

Deste modo, alguns indivíduos· para se re,-~:.:': ·. 
commeudarem aos . chefes da revolução e se~ 
<lentos de posições officiaes, estavam compro• 
mettendo o-s habitantes da viHa. 

O commandante mandou carregar as cla
vinas .e marchou :á trote para debandar essa 
re11nião de insensatos.Eram ao todo 16 homens1 

incluindo aqudle commandante e o . seu aju
dante de ordens, a força .do piquete que avançou 
para aqneUe rio. Os moradores da villa chega
vam ás janellas e ás portas de suas casas para 
ver d·esfilar a pequena força, muito receiosos 
d e llQ m con fli cto. 

P.<m.cos minutos depois de sahir da povoa
ç:ão "estava no seu objectivo o piquete quasi sem 
ser presentido. Os poucos cidadãos que viram
no approximar-se do ponto da reunião, mon
taram rapidamente á cava11o e retiraram-se :á 
r~dea solta. 

O rebuliço foi enorme. 

A maior ·parte da gente estava em confe
rencia em casa de Urquísa, · sub-coh.imissariq 
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de policia, sit~ á alguns pa~sos . da ponte que 
existia no rio. Era ahi. o quartel geneni.1. 

O commanrlante da fronteira só era espe
rado d'ahi ha dous ':!ias, de modo que a sua 
presença desconcertou os chefes e cidadãos ali 
reunidos. 

A sentinella do tal qua.nel -geueral, um 
· individuo de nome Romão; s.6 se apercebeu do 
piquete, qi,.1ando o c0mmand~nte, mesmo á ca
vallo, abri11 o portão d~ um cercado qne havia 
em frente á casa. 
_ Interrogados porque h!iviam reunido gente. 
faltando ao . compromisso de não hzel-o, e se 
queriam romper hostilidades, responderam que 
o fim de reunião não tinha vistas ho~tis; era 
dividir a gente em pequenas pútidds para levar 

. o gado e cavalhada para as . invernadas; l]]as, 
qne estavam prompws a debanr1ar o povo, se o 
commandante esperasse na. villa os chefe_s re
publicanosque ahi v1nham e intercedesse pelo . . . ~. 

mun1c1p10. 
O coronel garantiu mais uma vez a falsi

dade da noticia da derrota e declarou que a 
continuar a reunião nada podia fazer peló rnu
nicipio, porque ninguem .acreditaria que não 
houvesse um fim hostil n'essf: povo reunido.· 
Prometteràm de novo debandar e, com effeito, 
n'esse dia o fizeram. · 

Entre os chefes não estava José Fen:efra 
porque poucos minutos antes da chegada do 
piquete tivera uma desavença com Urquísa,por 
questões de com mando e retirára -se para sua 
fazenda, N1esse mesmo dia, noticias do Rio do ;. 
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Peixe vieram desmentir os boatos de derrota 
das forças legaes, e, portanto, corroborar o que 
dissera á respeito o commandante da fronteira. 

Em Campos Novos, com effeito, apparece
ra uma forte partida commandada pelo coronel 
Bento Porto, da divisão do n0rte, para bater 
forças revoltosas que andavam n'aquelle mú
nicipio, arrebanhan'do gado e cavalhada com · 
destino ao Porto da União. 

Contramarchou o piquete para o Xanxerê. 
Foi, pois, e felizmente, debandadó aquelle 

ajuntamento, sem :violencias, sem queimar-se 
um cartucho. 

O-governador não estava satisfeito com o 
povo de Palmas; as reu uiões eram debandadas 
pelo coronel Bormann sem o estampido de 
uin tiro; parecia-lhe, pois, ser preciso fa,iei
quanto ante~ alguma cansa que despertasse o 
enthusiàsmo pela revolução, e, portanto, pela 
hberdade. 

Os galões da guarda nacional fascinam . 
. . ·o governador tratou _de engaloar o muni

c1p10. 
O cidadão Firmino Teixeira Baptista, foi ,. 

elevado á coronel commandante superior '; Do
mingos Soares, Duca Pimpão, Carnpolim Flo-
res, á tenentes-coronei:s; Olympio de Carvalho 
Lima, á major, e muitos outros foram enfeita-
dos com seductores galõe'3, . 

Excepção do primeiro, os outros realmente 
eathusiasmaram-se. Aquelle pediu logo a sua 
reforma de coronel, crente da seriedade daquillo 
tudo. 
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Quando se davam estes factos em Palli'as, 
o tenente-coronel João Caetano da Silva, que 
vimos abandonar a vilL1 com a familia, passa.va-
se para o inimigo; apostatava. · 

Foi n'estes termos a sua 3.postasia : 

uExmo. sr. general Gumercindo Sarai~P.-Convencido 
de que a causa que defende o Exercito Libertacior é da 
verdadeira Republica e que as forças que commandais ba
talham em favor da Republica Civil afim de que seja esta 
uma verdade em nosso paiz e que a liberdade individual 
seja uma realidade, bem como o respeito á Constituição 
uma verdade; venho por isso offerecer meUs limitados 
prestimos, para, alistando-me como o ll!ais humilde sol
dado, sob vosso comrnando, servir a causa da liberdad1: 
de meu paiz. Prometto que em mim encontrareis a lealda
de no cumprimento do dever, arma i 11dispe'nsavel ao sol
dado que bem deseja servir á patria amargurada e que 
exige o sacr ificio de seus filhos . Podeis determinar o ponto 
que devo occupar, o que farei com a maxima brevidade. 

Apresento-vos meus protestos de subida coni;ideração. 

Uni.ão da Victoria, 28 de Fevereiro de 1894. 

JoÃo CAETANO DA SILVA, tenente-coronel. 

Esse cidadão era um d0s adversa rios mais 
t~rriveis que teve em Palmas o partido federa
lista; era apontado por elle como o perturba· 
dor da paz e, por isso, deve estar lembrado o 
leitor que no dia de sua retirada da villa as 
casas amanheceram com bandeiras brancas em 
cujo centro liam-se as palavras :-Agora ' te
mos paz em Palmas ! 

A sua apostasia certamente conciliou-o 
com os seus inimigos. 

Gumercindo immediatamente respondeu 
ao neophyto federalista, n'estes termos: . 
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«Cidadão-Acabo de rectber vosso officio, e por elle 
vejo que as forças dos lutadores em prol da honra de nos
sa patria acaba de fazer valiozissima acquisição, em vosso 
pessoal e em vo.ssos amigos, augmentando assim o nume
ro dos que tndo tern sacrificado para salvar o Brazil da 
ignomiuia . 

Nem outra cousa podia-se esperar, porque todos aquel
les que amam ao nosso paiz, e que illudidos conservão-se 
ainda afastados de nós, só tem um caminho a seguir sem 
perda de tempo: é o vosso; porque hoje só podem haver 
.dois partidos no Brazil que são : o dos brazileiros e o flo
rfa.nista. .A.quelle luta pela liberdade da patria, este é o da 
tyrannia que luta pela escravidão. 

Essa tyrannia, porem, eu vos garanto, pouco tem que 
viver. Havemos de triumph::ir, e então tereis a pa1.ra de 
vosso digno procedimento, na gloria de terdes lutado em 
prol da justiça e do direito. 

Alegrou-me o quererdes aco;:npanhar aos meus bravos 
companheiros de lutas e de victorias, e assini breve vos 
avizarei qual o ponto que deveis occupar. 

Saude e fraternidade. 
Curityba, 7 de Ma·rço de 1894. 
Assigna<io : Gmnercindo Sm·aiva .n 

O recem -convertido não teve occasião de 
enfrentar com as armas na mão os seus irmãos 
e companheiros de hontem, porque a hora dos 
revezes e das debandadas se approximava para 
as armas invasoras. 

Se não féÍra isso, o tenente-coronel neces
sariamente sali::ntaria-se, pois, é sabido, que 
os apostatas são terríveis, ferozes no seu zelo 
pela victoria àas cansas que outr'ora hostilisa
vam. 

Dissemos que o governador engaloára o 
mnnicipio para despertar o enthusiâsmo pela 
liberdade. Com essa medida e a nomeação de 
um comma.ndante para a fronteira de Palmas,. 
feita pelo chefe das forças invasoras; espera-
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va a revo1 ução envolver o município em suas 
malhas sangrentas, o que procnrára evitar 
sempre o coronel Bormann. 

LIVRO SEGUNDO 

I 

Escrevendo eBtas <<Memorias» não nos pre
occu pa absolutamente a maneira de exprimir 
os nossos pensamentos, isto é, o estylo. E11es 
ahi vão sem affectação, sem pre0ccupação de 
agradar, sem expressões alevantadas, em:fim, 
sem rhetorica. 

Não rendilhamos, portanto, as phrases ; 
ellas são simples~ toscas, singella5 como a ver
dade e como a expressão da sensação que ex . 
perirnentámos ao contemplar as scenas da re
volnção. 

Muitas paginas foram vasadas em um 
diario em que consignavamos os factos que 
viamas 0u os que chegavam ao nosso conheci
mento. Como era natural, n6s os commenta
vamos e estes comrneotarios, feitos sob a im
pressão dos acontecimentos, sãtJ 0s modestos 
ornamentos da obra. 

E' certo que o leitor encontrará n'ella mui
tas repetiçõe~, e incorreções ; mas, nós direm0s 
como certo autor de um 1ivro notavel, referin
do-se ás demasias, •repetições e incorreções que 
o pub1ico podia deparar no seu livro: Suppomos 
poder dez"zal-as onde estão, são signaes da f1'e~ 
sença da verdade. 

Continuemos .. 
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O leitor hade lembrar-se que o convencio
ual Grangeneuve levára o seu fanatismo polí
tico ao ponto de combinar com Chabot, o cele
bre ex-capuchinho, autor do catecismo dos 
Sans-culottes, de se deixar assassinar junto ao 
Louvre para que a sua morte fosse attribuida 
á corte e assim sublevar o pc•vo contra Luiz 
XVI, crime que não t"ealisou-se porque r::in
gnem se q ui7. prestar a consummal-o. 

Esse fanatico dizia que o sangue era a 
delicia, a embriaguez do p0vo e que havia 
sangue innocente, puro, em todas as .' grandes 
revoluções, desde a de Lucrecia até a de Gui
lherme Tell e a de Sidney. 

Segnndo elle; as revoluções eram uma 
theoria para os homens de Estado e para o povo 

- uma vingança; mas, para impe1Jir a multidão -
á vingança, era preciso uma vfrtima. 

Não deixava de haver um fundo de verda
de nas palavras de Graugenenve; porem, nem 
sempre a victima é necessaria. 

No Paraná, a revolução não pedia apontar 
uma s6 victima immolada pela legalidade para 
fazer de seu cada ver um estandarte de morte e 
de vindictas. 

Os prisioneiros encontraram, como é sabi
do, até a capitulação da Lapa,. protecção e ga
rantias; nada, pois, podia justificar a conducta 
crue"l, barbara,de algúns chefes revolucionâ.rios 
para com os capitulados e prisioneiros legalis
tas . 

. Antes dessa capitulação, João Prestes Ca
valheiro e João Lourenço ·Pimentel, cidadãos 
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estimados e inoffensivos,foram aprisionados no 
Rio da Varzea e barbarame11te immolados; en
tretanto, n'esse mesmo dia, um . alferes revolto
so, ferido na acçãc, cahira prisioneiro e era hu
manamente tratado no hospital da Lapa. 

Os . cidadãos Gabriel Manoel Pereira, 
maior de 60 annos, prisioneiro no dia 7 de 
Fevereiro, foi degollado a 9 do mesmo mez ; 
Simplicio, er.fermeiro, preso na rua das Tro
pas, aonde fôra comprar esteiras para o hospi
tal, teve a sorte de Pereira ; João Ferreira 
Bueno, alferes .da guarda nacional, preso na 
mesma rua, foi immolado no acampamento de 
Torquato Severo; Manoel Moreira dos Santos, 
preso tam bem na mesma localidade, teve ·iden -
tica sorte e no mesmo acampameuto. 

Diz um paranaense que serviu no estado 
maior de Gumercindo, moço de bons sentimen
tos, que não vira homem mais feroz, mais 
sanguinario, do que esse Torquato Severo. 

J nspirava horror ! 
Não foram, pois, poucas as victimas im

moladas antes daquella memoravel capitulação. 
Depois que a revolução apoderou-se da 

Lapa, os contingentes dos batalhões roS e 111, 

de São Paulo, foram qnasi totalmente immo1a
dos. 

A resistencia da memora vel cidade era 
punida em infelizes cidadãos, protegidos, 
entretaµto, pelos termos da capitulação. 

Não os tinham podido vencer com as 
armas na mão, em lucta leal; vingavam-se, 
assassinando-os fria, cobarde e traiçoeiramente. 
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Mui tos chefes, mais aguerridos no crime 
do que nos combates leaes, sentiam-se felizes 
ante as emoções qüe produziam as contorsões 
dos prisioneiros moribundos, assassinados pela 
faca, por_ essa arma vil e ig-nobil, que tira a 
vida degradando a victima. 

EI lcs pisaram a terra paranaense com a 
alma a transbordar adio e vingançc:.; intitula
vam-se soldados da lzberdade ; mas, não pas
savam de soldados do crime, escravisados âs 
paixões e calculas politiccis de àmbiciosos, 
guiados por condottieri, ao soldo dos inimigos 
da republica. · 

Qnizeramos lançar um olhar de despreso 
par.i essa m nltidão sangninaria, agitada pelo 
delírio do crime, sedenta, portanto, de sangue e 
passarmoc:: adiante; desgraçadamente, se o :fi
zessemos, a noss l rnis~ão não estaria cornp]Pta, 
mesmo porque já alguem disse que a historia é 
tfnn bem o pelourinho dos nomes infames, co
mo lembrámos no prefacio. 

Precisam'.1s aprofundar o estudo destes 
factos. -

Não ha effeito sem causa ; não ha acção 
sem reacção. 

Como a mecanica, a physica e a chimica,· 
a moral tem suas leis ; assim é que· estas im
molações atroses, esses crimes revoltantes.que 
arrancaram protestos até de muitos revolucio
narias, corações humanos · e' generosos qne ou
saram fallar em clemencia para os ven.cjdos no 
meio do furor dos sicarios; produsiram mais 
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tarde terríveis represalias que . o leitor verá, e 
ás qnaes já alludimos 1igeiramente. 

Os tenentes Frederico Gau:iert, e Carlos 
Frederico .Ludovico ; o cervejeiro Carlos Wes
tphalen; patriotas Benedicto Xavier, Benedicto 
José, Antonio Germano Borges, Antonio Bel
larmino da Silveira; o agricultor Luiz Ville, 
Francisco Lopes de Almeida, Francisco Ro
drigues Franco; carroceiro João Bill;. Francis
co Tuzensky, João Gonçalves dos Santos, 
Francisco Prestes; patriota Amancio Amaro 
Nery, Joaquim, cama.ra:da do major Menandro 
Barreto, João Galvão, Francisco de Souza; 
patriota Victor Schaffer, João de Deus Viterbo, 
cidadãos estes, em sua milioria, chefes de fa
milia e estimados, foram barbara e cruelmente 
dego11ados. 

-O sangue reclama sangue; é a reacção 
natu.ral, infaUivel: desgraçado daqne11e que a 
provoca! · 

Assim dizia o riyal · de Alexandre, . de 
Annibal, de Scipião, de Cesar e de Frederico, 
o Grande. 

E a reacção fatal, infa11ive1, não estava 
longe. 

-Tudo pela liberdade ! 
Era o lemma inscripto, não nas Ja:minas 

da,s .espadas, mas sim nas fitas qne ornavam os 
chapéos dos invasores. · Com effeito, muitos 
chefes haviam sacrificado á essa entidade,tudo, 
infelizmente tudo! . 

G~ner.osidade, respeito aos capitulados, 
clemencia para os vencidos, emfim, todas estas 
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grandes qlialidades que enaltecem o · soldado 
verdacleiramen.te valoroso; todos os sentimen
tos bons e ch.ristãos ; tuJ.o, · tudo fora ren un
ciado .á -bem da victor ia d'essa sinistra fzbe1 da:
d'e, cruel, barbara. em suas tremendas exigen
crns. 

Entretanto, a faca ~ontinuava na sua mis
são de morte. 

Ú assassinato do major Mena,ndro Barreto, 
ordenado por Cesario Saraiva, cujos crimes es
pantaram ao proprio Gumercindo que chegou 
a declarar-lhe que sabia que elle desejava ser 
general, e que estava prompto a promovel-o á 
esse posto,contanto que não se assignasse mais 
- . Saraiva-; o assassinato daquelle major,como 
dizíamos, foi revestido de circumstancias hor
riv.eis que repugna narral-as, rorque offendem 
a magestade da historia. 

Era nm grande criminoso, diziam; mas, 
Santo Dens, e os seus juizes, os seus juizes, o 
que eram? · 

Quando Meuandro.não estivesse protegido 
pela capitulação, podiam os seus algozes, em 
boa consciencia, arvorarem· se em seus juízes? 

O S:?tl assassino foi um cabo do exercito, 
fuão Pinheiro; que capitulára no Rio Negro, 
no Estado do R ic Grande; reunido ás forças 
revolucionarjas, tornou-se uma féra. O dinheiro 
que· consegµià apurar nos saques ás proprieda
des e aos bo1 sos de suas victim a~, economisa v·a 
para depois comprar prisioneiros e immolal-os. 
Offerecera até cincuenfa mil reis por cabeça ! 

· Menandro foi victimado junto ao deposito 
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da polvorn, na cidade de Curityba, Fizeram-no 
abrir a propria sepultura; cortaram-lhe aiuda 
vivo o corpo em pedaços e, já agonisante, a faca 
do sicario Pinheiro, degollando.o, consummou 
o crime infame e horrive1, pondo, assim, afi- . 
nal, um termo ao meqonho martyrio da victi
ma ! · 

Os cidadãos Demetrio Fagundes Teixeira 
Coelho, maior de 70 annos, alheio ás luctas 
políticas, foi barbaramente immolado nos cam
pos do barão dos Campos Geraes; Vicente 
Rodrigues de Camargo, tambem maior de 60 
annos, como o antecedente, neutro nas luctas, 
teve a mesma sorte no potreiro de Eduardo 
Correia; o ferreiro Carlos, João Ferreira Bue
no, Alexandre Kochany, Sebastiãó do Couto, 
Manoel Moreira, Lanrindo Alves, João Baptis
ta Pinto, Francisco Eusebio de Moura, cidadãe 
abastado, neutro tambem nas luctas dos parti
dos, foram dego1lados, este no sitio denominado 
Aràa Branca; os alferes de patriotàs Antonio 
Juarez e · Ricardo de Cara 'tiveram o mesmo 
fim junto ao cortume do cidadão Siqueira Cor
tes. Mais tarde transladaram os restos destas 
duas victimas para o cemiterio da Lapa; um 
dos esqueletos tinha ao pescoço um lenço de 
seda preta com o signa1 da faca. Este lenço 
acha-se no Muzeu de Curityba. . 

José Ribas Pacau e Agostinho Cardoso, 
foram degollados por ordem do coronel Li bino; 
Izaac .Ferreira, immolado tambem por ordem 
desse chefe; José Welisika, degollado á vista 
da mulher e dos filhos, na Areia Branca; era 
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. empregado do capitão Serafim Ferrêirn de Oli
veira. Nas proximidades da casa da polvora 
havia de?.: covas, cada urna com o seu cadaver. 
Um destes, pelos cabello.s e sapatos parecia de 
mulher. Uma destas covas era de Menandro 
Barreto; alguns ca.daveres estavam com a ca
beça fóra da .cova. 

Deixemos, por emquanto, a~ victimas. 
O obituariu é longo. 
Emquanto os assassinos gosam da horri

vel alegria que lhes offerece o espectaculo das 
hecatombes; emquanto misturam aos seus can
ticos de victoria o grito de morte; procuremos 
nm linitivo, observando a conducta dos homens 
de coração. 

Estes homens comprehendiam bem que a 
justiça de nma causa não pôde pactuar com o 
crime; ·são ·antagonicos. , 

Sabiam que estas immolações, alem disso, 
p·eràiam a revolução; afugentavam as sympa
thias qnt criam proselytos, e reforçam, muitas 
vezes, as legiões adversarias. 

EUes lastimavam que a ferocidade e a 
bestial ignorância de muitos de seus corre1i
gionarios, só comparaveis á perversidade de 
seus actos, tendessem a desprestigiar a revo
lução. 

Mas, os que reprovavam estas sangrentas 
selvagerias, não tinham, infelizmente, : força 
moral bastante para evital ·as, nem força ma
terial para punil-as e assim conter os ma1fei-
tores. · 

Entretanto, já é alguma cousa ::.. condem-
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nação de taês acrns ; já é louvavel o protesto, 
em-bora não se colhesse d'elle os fructos dese-
jados. . · 

Honra, pois, seja feita aos homens que s~ 
ínnignavarn adiaute de tantas atrocidades, por
que pedir moderação á essas aliruari;;ts ugri~ 
nas que entendiam ser a victoria .a morte dos 
adversarias; é uma virtude que a historia 
n~gista e tambem um consolo para a humani
dade ultrajada por taes sicarios. 

Vamos apontar alguns deste~. h omens; 
demoremo-nos, pois, n'cssa . agrada ve1 tarefa . 
porq11e sentili1os sempre immenso jubilo quan
do as:signalamos actos bons. 

Cançado de narrar as acções infames dos . 
imperadores romanos, antecessores de Marco 
Aurelio, diz am historiador, referindo-fie á lou-· 
vavel conducta desse phnosopho ·plirpurado: 

-Perdoem-nos se, como o viajante que 
encontra no deserto uma palmeira sob cuja 
sombra sente a11ivio ao seu cansaço, n6s nos 
detemos n'estes actos de clemencia tão raros na 
historia. 

Jacques Ourique, no Dianr1 do Commerâo 
de i6 de Fevereiro (i894), publicou um artig0 
que_ é um verdadeiro protesto contra, os des
mandos da turba insensata. Como verá o leitor, 
elle ataca apaixonadamente o chefe da nação; 
mas, não deixa de condemnar a falta de ga· 
rantias aos vencidos. · - · 

Jacques Ourique, estamos certos,não tinha 
ainda positivamente sciencia das degollações 
que já deshonravam os nomes de muitos chefes 
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revolucionarios, porque tsses crimes, a maior 
parte, uão eram praticados P.nblicamerite e os . 
sens autores só os revelavam áquelles a quem 
os prendiam ídenticos sentimentos, identico5 
instinctos criminosos. 

Eis o artigo : 

VENCEDORES E VENCIDOS 

uCondemnavel direcção esta que vão seguindo as re
lac;ões e11tr~ vencedores e vencidos, depois da c?.pitulação 
da Lapa; 

Parece que, sem o percebermos, nos es.tamos deixando 
arrastar pela mesma sugestão que domina, ha longoi; me
zes o sr . Floriano Peixoto e os desvairados que ó cercam, 
e que tão stygmatisada tem sido por nós. 

Aind:i é tempo de parnr no caminho das represa lias e 
vendictas, pouco generosas para com · inimigos: e menos 
dignas para com adversarios-brazileiros como nós. 

E' preciso não esquecermos que cada golpe que lhes 
qttizermos vibrar, levanhnrlocontraelles o despreso p11bli
co , é dado atravéz do corpo da Patria commum, já tão an
gustiada pelos transes que atravessa. 

Se algum pode, dando arrhas da sua insuspeição, 
apuntar aos seus co-revolucionarios o erro que começão a 
commetter, é justamente a quel!e que, durante os crimes 
de Abril, sentiu a face em fogo quando-preso, só, desar
mado e vencido, era insultado pela turba desorientada dos 
mais fórtes, sem poder reagir; aquelle que viu contristado 
a mocidade transvia1la e cega pela paixão, agachar-sega
rotamente para apanhar a phese das sarget11s e atiral-a ao 

·rosto nobre, digno e calmo de um r-utro vencido~Clarin
do de Queiroz-o caracter impolluto, o coração de pomba, 
o heróe do Ceará-o Christo daquelle nosso martyrio . 

· Posso não ser attendido, mas o meu protesto ficará 
de pé, como mais um élo da cadeia de honesta coherencia·, 
que representa a minha vida publica de .27 annos de traba-
lhos e sacrificios. -

Por emquanto, só sei que algum~ vencidos tem sido 
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attingídos, por um ou outro ataque, feito ainda com certo 
escrnpulo, quer pela indirecta da palestra, quer por publi
cações sobre modo inconvenientes, onde os qualificativos 
manejarlos, peb má escolha, ferem menos o objectivo do 
que deprimem aquelles que os empregam.. . 

·. Se queremos que nos respeitem a firmeza das convie
ções, a honestidade do proceder e a santidade da causa que 
espozamos, tenhamos o criterio e a lealdade de attribuir 
aos nossos adversarios analogas intenções, mormente 
quando mandamos declarar e temos provado, urbi et orbi, 
e eiles o confessam francamente,-terem sido victimas da 
mentira, da fraude e da trab.ição do sr. Floriano Peixoto. 

Lembremo nos, sobretudo, de que os vencidos emquan· 
to se conservam, correctamente, dentro da orbita de acção 
t·raçada pelas regras e preceitos da guerra moderna, tem 
direitos tanto mais respeitaveis quanto são simplesmente 
garantidos pela palavra e honestidade dos vencedores. 

E quando essa palavra · é dada por chefes da estatura 
de Gumercindo ;::aniiva, que representam a bravura e leal
dade rio-grandenses, a ningue_m é dado, por imprudencia 
apaixonada, ou por vingança pessoal, vir sobre ella lançar 
a mais tenue suspeição. · 

E quando entre os vencedores acham-se representan
tes de uma armada e de um exercito que tão alto levanta
ram durante a campanha do Paraguay, a pratica gentrosa 
do maior respeito e humanidade para com cs vencidos, 
mesmo estrangeiros, urge que não nos deixemos arrastar 
pelas paixões da occasião, porquanto, se de momento e1Jas 
parecem legitimas, no futuro, sob o histuri im xoravel da 
ti.nalyse dos factos, á v!sta dos docnrnentos historiem~, se
rão cruel mente. cJ::i.ssificados.» 

16-2-94. 

JACQUES OURIQUE. 

-Por emquauto, diz Jacques Ourique, 
como vê o leitor, s6 sei que algun~ vencidos 
tê?1 s~do attingidos por um -ou outrc ataque, 
f~1to amda com certo escrupulo, quer pela in
d1rect:i da palestra, quer por pnbJicações incon
venientes, onde os qualificativos manejados 
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pela má escqlha ferem .menos o objectivo do 
que deprimem aquelles que os empregam.

Seria um bem para a humanidade se fosEe 
s6 isso que succedera mesmo até aqtiella data. 

Esse chefe revolucionario, como dissemos, 
certamente ignorava os crimes ja praticados; 
mas, não os julgava impossiveis como atte~tam 
as suas pala\1ras finaes, lembrando o nosso res
peito e gE'nerosidade para com os vencidos na 
campanha do Paragr;ay. 

Emfim, quer el1e tivesse sciencia · das 
saiigrentas occurrencias, quer não :; · embora 
mesmo não quizesse romper publicamente o 
snriario que cobria os cada veres dos irnmolados 
e com os seus fr<Igme11tos, transformados em 
terrivel azorrague fiagel1ar as faces dos barba
rns a~sassiuos; todavia, erle lavrou um orotesto, 
a respeito do que sabia e do que ainda podia 
occorrer, protesto que a historia recolhe e re
gista, cheia de contentamento. 

Laurentino 'Pinto, que se esforç-ára para 
pôr termo á 1 neta ':!a Lapa, e que iniciára os 
ajnstes para .a capitulação; estava indignado 
com a conducta se1 vagem e cruel de seus com
panheiros, coutra a qual, sem o_ menor rebuço, 
fallava, protest:wa e, em vão, pedia um correc
tivo. Clamava no deserto!-

Esse proceder não podia agradar aos san
guisedentos. N'ausencia de Laurentino vin· 
gavam~s~ ridicularisandu-o porque usava o 
uniforme de general ; mas, se era o habito que 
fazia o monge, porque os sicarios não despiam 
as bombachas nodoadas de sangue ; o pa1la 
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que o:ccultava a faca assassina e não v~rgavam 
a farda, não se enga1oavam dos pés á .cabeça, e 
não ornavam esta de ~·istosos pennachos, como 
Toussaiat-Louverture e os seus generaes? 

Uma serie crescente de dego11ações, de 
.crimes de toda especie, levaram a. indignação 
de alguns chefes acs limites extremos. 

Laurentino, vendo que nenhuma provi
dencia se tomava para pôr um p8radeiro á 
.tantas atro~ida_des, resol_veu dirigir-se ao go
verno prov1sono. 

Receiando que muitos of:ficiaes capitu1adc...s 
que se achavam escondidos, pelo temor de 
terem a sorte de seus compapheiros, fossem 
descobertos e immCJlados; queria .. que, de ac· 
c0r~o . com 'l capitulação, quanto antes elles 
tomassem o destino que Jhes conviesse. 

Dirigiu ao governo, isto é, ao ministro da 
-guerra e ao almirante Cnstodio, nm tP]egram
ma n'estes termos: 

uPeço-vos providencias no sentido de não continu&r 
a revolução que se está fazendo do compromisso de hon
ra que tomei em nome do governo provisorio, com a gu· 
amição da Lapa, garantindo liberdade, vida e propriedade 
aos cornmandantes, o:fficiaes e povo, que confiados nisto 
ceder8m. 

Outrosim foi condição imposta e por nós acceita, to
marem os capitulados o destino que lhes convies<;e. 

Agora tem sido mudado este compromisso em todos 
os sentidos, pelo que levo ao . vosso conhecimento, afim 
de qu~ providencieis como entenderdes de justiça, :ficaJ:!dO 
por m1m e meu exercito lavrado protesto solemne contra 
acfo tão indigno e que por ll1im só não reprimo por fal
tar-me el"ementos. Saudo-vos.- · ·Lazt1,entino Pinto Filho .. 

O leitor vae vêr como da resposta d~ go
verno se deprehende que· e11e mesmo desrespei· 
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ta va os com·promissos, e referindo-se particu
larmente á residencia: dos officiaes, nenhuma 
palavra, diz, entretanto, á respeito da vida e da 
propriedade d'e1les e du povo, questão capital. 

Ora, ninguem acreditará que, se a falta de 
compromisso fosse s..ó quanto a resi.dencia, Lau
t1entino em seu protesto se rtferisse ao .desres
peito á vida e á propriedade dos capitnlado.s e do 
povo, pois, o contrario seria jnlgal-o capaz de · 
calumniar a revolução, da qual era chefe pres
tigioso, e corno tal tinha interesse em não vêl
a degradar-se. 

Eis a resposta dubia, machiave11ica, perfi
d~, do m,inis~nj da guerra do gorverno proviso-
no: 

"IJ)esterro, r6 de Março de 1894. -G:enera1 Laurenti
no. -Curityba. 

Sciente vossa communicação. Todos os compromissos 
assumidos acto capitulação serão mantidos; porém , como 
já tive ensejo de declarar ao sr. governador desse Estado, 
governo provisorio entende rigor nisso t.Jão deve ser levado 
extremo de altamente prejudicar-se os interesses do movi
mento revo1ucionnio. Assim é que resolveu deixar aos 
officiaes a escolha dr:: residencia nesse ou neste Estado, 
emquanto circumstatJcias não permittirem retirada para 
onde mais 1hes convier.-Sa~tdaçqesll.-Moznão.» 

C€rtamente tambem o compromisso de 
respeitar a vida e a propriedade não devia ser 
levado ao rigor de prejudicar os interesses do 
movimento. revolucionaria ! Eram, então, cons
piradores os cidadãos immolad0s e de cuj,a sor
te se compadecera Laurentino? 

Quantas tempestades.,, desgraçadamente, 
prepa.ravam estes homens; quántos raios for
javam para s11a · prop:i;-ia rn1n:;l, ! 
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Na capital, porem, tudo correra em per
feita ordem, á principio ; a cidade era bem 
policiada e completo o respeito ávida e á pro· 
priedade dos habitantes. 

As noticias mesmo destas immolações não 
corriam mundo e portanto, os habitantes de 
Cnrityba estavam convencidos de que o ex e1,cz
to lzbertad01, tão cal um niado pelos seus ad
versarios, era uma força perfeitamente disci
plinada. 

A febre revolucionaria, entretanto, ia 
pouco intensa pelo interior do Estado. Gua
rapuava especialmente assignalou-se no fraco 
enthnsiasmo com que abraçou a causa da re
volução. 

Organisou-se alli, com muito custo, um 
batalhão intitulado-Vi&c:onde de Guan1puava, 
-cnj'J commando foi confiado ao doutor La
cerda Verneck. 

O padre Pedro Alves da Costa Machado, 
vigario da localidade, enthusiasta da revolução, 
esqueceu · as cousas do céo, para pregar a 
revolta, a revolução, empunhando armas con
tra urna parte de su8.s ovelhas. 

Era uma especie . de Chabot, o ex-capu
chinho, a pregar a insurreição e a violencia ! 

O ((Guayra» folha semanal que a11i se 
publica, redigida pelo cidadão Luiz Cleve, di
zia em r3 de Março (i894l, justamente no 
dia em que Saldanha da Gama procurava 
abrigo nos navios de guerra portuguezes: 

•Advertidos pelo energico appello que, no ultimo nu
mero desta folha, o coronel dr. Lacerda Werneck e a re-
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dacç:ão desta folha dirigiram ao povo guarapnavano, des
pertou este do somno profundo em que adormecera seus 
mais vitaes ,e sagrados interesses. 

O batalhão V . de Guarapuava está em formação ! 
Conta grande n~mern de voluntarias ; tem a offü::iali

dade quasi completa e muitas pessoas tem corrido a fazer 
offertas de animaes cavallares, gado, armas e dinheiro para 
sua organisação, emquanto aqui estiver.n 

A revolução conseguira illudir até carac
teres respeitaveis como Luiz Cleve ! 

Os poetas cantavam a victoria, e ahi mes
mo n'esse numero do ccGuayra)), o cidadão 
Antonio Martins de Araujo dava expansão ao 
seu éstro. 

Para dar uma idéa das estrophes, vão ahi 
as finaes 

Agora que victoriosos 
Em dous Estados fl.orentes, 

· Sereis nos o utros clementes, 
Por serdes bons cidadãos : 

O heroe é forte na Jucta ,, 
Da victoria na pujança, 

Despresa o odio, a vingança, 
Por sermos todos irmãos . 

Avante, pois, defensores 
Da Republica adorada ,' · 

Da Patria a imagem sagrada, 
Bem· alto erguendo de pé ; 

Provai ao mundo que o povo 
Não é rebanho de escravos, 

Mas, sim, punhado de bravos, 
Das liberdades na fé., ! 

Nada diremos do merito dos versos,porque 
isso compete aos entendidos; entretanto, cum· 
pre-nos louvar o poeta pelo facto · de não acon
selhar o. exterminio de seus adversarias. 

Uma mo-;a gentil, d. Honorina Martins de 
Araujo, lançou uma proclamação ao povo gua-
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rapuavano, naquella mesma data e no mtsmo 
periodico. E' ilm pouco longa; d'ella, porem, 
transcrevemos estes periodos : 

«Guarapuavanos, avante ! Ho:µrni a tradicção do vos
··so passado, e coroai de bom e:&ito os innolvidaveis esfor
ços do vosso desinteressado chefe. (J) 

Mostrai-vos a peito descoberto, a vossos irmãos de ar
mas, e á patri~ afftida, provando que sois fortes, e que_ 
estais prompto~ a d efend er palmo a palmo, o seu solo flo
rido, que as lavas da tyrannia juncaram de cadaveres de 
her6es, que pela paz e felicidade ·de suH patria, abandona
ram alegrnmente o lar querido e seus interesses pessoaes. 

Marcà.ai guarapuavanos, que a pal!ria anceia por v6s ! 
O ·anjo da victorfa vos gui ::irá e vos resUtuirá incolumes 
aos carinhos de vossas extremecidas mães e esposas, en
grinaldados de verdes louros, e para sempre cobertos d-e 
~orla. . 

E na vossa mflrcà.a triumphal, direis como Napoleão, 
que as vossas aguias voarão de campanario em campana
rio,até ao palacete de Itamaraty. 

Carinhosas e desveladas mães , não choreis por vossos 
filhos , sim, pe!fl infelicidade de vossa patria ! " 

As ultimas palavras da proclamação, lêm. 
bramas phrnses de Christo em caminho do 
Cal vario. Ha, porcanto, alguma cousa de irnpio 
E. de sacrilego na sua. applicação tão f6ra de 
proposito. 

Algumas causas, mesmo injustas e ingra
tas, despertam m nitas vezes algum applauso, 
algum enthusiasmo. Esta que se pleiteava com 
as armas na mão, e peior que todas, tocava á 
seu termo. 

Os navios da esquadra legal já sulcavaui 
as aguas do Rio de Janeiro e, se fossemos su· 
persticiosos, diriamos qne tinham alli appare-

(1) O dr. Lacerda Werneck. 
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ciclo -como os cometas que surgem nos espaços 
sideraes, · mensageiros de aco:t;1.tecimentos fu.-
nestos. · 

II 

Mais tarde voltaremos á Guarapna·va,. .. . 
O municipio da Pameira so:ffreu bast:n~te. 

Ahi tambem organisou-se um ba~alhão que 
recebeu o nome de crJesuino Marcondes>J, . em 
homenagem ao notavel homem politico ·que no 
Imperio tivera grande influencia em sua terra 
t1élta1, u Paraná, e alli residira. A po1itica local 
era, então, dirigida pelo cidadão José Borges 
de .l\facedo Ribas, nomeado pela re\·o1ução 
prefeito municipal; ciaadão moderado, de,·e~se 
á sua intervenção não ter sido .o municipio a~ 
teclo anniqui1ado. . 

O dr. Bemvindo Gurgel do Amara] Va
lente, então jniz de direito da comarca, foi de
mittid.u e nomeado para sübstitui1-o como sup
plente o cidadão Sebastião Ribas. 

Um crime atroz, praticado uo sitio denomi
nado ~<Fundo _da Mandaçaia)> por um piquete 
federalista, encheu de terror áquelles que a 
política de sangue eia épocha não tinha conse
guido expe11ir do coração os sentimentos bons. 
Um lavrador laborioso, de nome Pedro Rigoni~ 
brasileiro naturalisado, foi alli preso. Cortaram
lhe a caroi:ida ·depois de sujeital-o aos maiores 
aviltamentos, e como á. morte não viera rapida 
com o golpe qi1e técebera, abreviaram-na com 
nma descarga de fusilaria. Morto, decep11ram 
a cabeça ao .cada ver e fincaram-na em um poste. 
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Antes do crime, a victima foi sag ueada; os au
tores destribuiram entre sj a roupa, botas e relc
g10. 

O cadaver passou alguns dias insepulto; 
mais tarde, alta noite, alguern deu-Jhe sepul
tura. 

Sepultar os cadaveres dos immol~dos era 
um crime ; portanto, só ás occultas, ás horas 
mortas, se podia entregal-os á terra. 

Ulysses Faria, Colombo Leoni, Aptonio 
Bodiziak, commandantes, e cujas forças per
maneceram por algum tempo n'aguelle muni
cípio, tornaram-se tristemente celebres pelas 
suas vio1cncias. 

O primeiro destes chefes, foi quem dirigio 
a emboscada do «Rio das Pedras», como deve 
estar ]em brado o leitor. 

O cidadão Vicente - Ferreira de Castro, 
nomeado delegado de policia, salientou-se nas 
perseguições .e satisfação de rancores pessoaes. 
A épocha o:fferecia campo vasto para os odios 
s0pitados, e as vinganças m~s.q.uinhas explodi
rem, sob a acção da febre rev;olncionaria ; em
fim, foi raro o ponto do Estado em que as vio
lencias não se exercessem ou contra a vida ou 
contra a propriedade dos adversarios politicos 
da situação. - -

Uma escolta, commandada por um indivi
duo de nome Colina, que se celebrisára triste
mente em toda especie de crimes, depois de 
fazer varias prisões, dirigiu-se para o «Rio dos 
Patosii, deliberada á prender o coronel Arthur 
de Paula, Bernardo Affonso e Joaquim Rodri· 
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gnes Gomes, negociantes na povoação daquelle 
nome" ' 

E.ssa escolta foi assignalando o seu itine
rarió com sangue. No C<Matto Qneimado)) 
degollou dons infelizes, e um na C<Ponte Tortaii. 
Em plena praça d8. povoação· teria degol1ado 
todos 0s pre~os, se não fossem as supplicas das 
familias qne ali habitavam. 

Dos tres cidadãos que essa escolta preten
dia prender, apenas cahiu em suas garras 
Bernardo Affonso, que felizmente foi salvo pelo 
capitão Villa Nova, que se responsabilisou por 
elle; Arthnr de Paula estava au5ente e Gomes 
conseguiu esconder-se. . . 

Na ((Ponte Torta» seria immolado mais 
um cidadão, se no momento de sentir a faca na 
garganta não tivesse lançado por terra o mise
ravel degol lador,e corrido, rapido como o re
lampago, em direcção a(l matto que estava 
proximo, aonde desappareccu, sob i1m chuveiro 
de balas, a tirado pela escolta . . 

A faca assassina apenas conseguira cortar
lhe levemente .o pescoço. . 

Em Cnrityba, como já . dissemos, corria, 
por emquantu, tudo regularmente. _ 

O hospital militar regorgitava de feridos. 
Para a-commodal-os melhor, abriu-se uma 

enfermaria na Santa Casa de Misericordia e . 
um edificio proximo á esse hospital foi tam bem 
preparado para receber enfermos. 

Muitas senhoras, da melhor sociedade da 
capital, encarregaram-se de arranjar donativos 
para os feridos. 
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Algumas levaram 0S seus sentimentos de 
caTidade a ·ponto de servirem de enfermeiras. 
Os tnedieos.' existeutes na mesma capital fon,1m 
chamados ao quartel-general, para ,prestarem 
os serviços de sua profissão. 

O illustre dr. J osé Gomes do Amaral, te· 
nente-coronel reformado do corpo de saude do 
exercito, não tendo acudido promptamente ao 
chamado, foi ameaçado de prisão; compartceu, 
então, e deram-lhe a cbPfi.a do hospital; 0 dr. 
Victor do Amaral apresentou-se; mas, declarou 
que prestaria seus serviços gratuirnm.ente. 

O dr. Brasilio Luz, que capitulou em Ti · 
jucas, conseguiu furtivamente seguir por terra 
para a Capital Federal, receioso de persegui
ções, e por isso foi em vão procurado. 

O chefe das forças invasoras não esqueceu 
publicar uma orderu do dia, élepois da capitula
ção da Lapa, em que falla em sna tactú:a mili
tar, na tyrannta do marecha 1 Floriano, no valf,r 
das tropas revolucionarias, e qualifica de tenaz 
e brilhante a re:sistencia que encontrou. 

Estava o caudilho. acampado, então, em 
Curityba. · 

O seu quartel-general era no edifi.cio do 
quartel do 8º regimento de cavallaria. 

. E' deste theor a ordem da dia : 
Qm1rtel general do I. 0 torpo do exerci t o lihertador em 

Curityba, 17 de Fevereiro de 1894. 

ORDEM DO DIA 
uPara conhecimento das forças sob meu commando 

faço publico o seguinte : 

A serie de operações iniciadas contra o Paranã, até 
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então em poder do marechal Floriano Peixoto, ttve um fim 
condigno, nas uteis victorias obtidas pelas nossas arm::!s 
sempre triumphautes em Paranaguá, Tijucas e Lapa. 

A rapidez e simultaneidade dos ataques a essas tres 
posições fortes, verdadeiras portas do vasto territorio pa
ranaense, surprehenderam o iit'imigo que não parecia contar 
com tão promptd demonstração .do _nosso conhecimento de 
tactica militar. · 

A tomada á viva força de Paranaguá pela esquadra.: 
as capitulações dt: Tijllcas e Lapa, libertaram o Paraná da ·-.\i 
oppressão ftorianista,restituindo-o livre e autonomo á dig-
nidade brasi leira e á Republica. Hoje a athmosphera está 
pura dos miasmas corruptores trazidos e aqui aclimatados 
pelos. prepostos do ltamflraty, hoje um ambiente imprtg-
nado de liberdade vivifica e alimenta, o patriotismo para
naense,hontem f;tlseado e sophismado por aquelles que no 
supremo momento da 1 ucta, no instante di:fficil da resis
tencia,abandonaram as investiduras de autoridades consti· 
tuidas,e attrope!ladamente trilharam a estrada da vergonha· 
e da deshonra, e d a fuga desordenada.-,-E se tal obi:a foi 
le_vad.~ a effeito, não pequena parte cabe a vós, meus bra·-
vos companheiros e commandados . Em TijHcas, primeiro 
ponto que at:lcamos junctamente com o 2° corpo do exer-
cito libertador sob o commando do general Laurentino 
Pintq :F.ilho, mais uma vez me tornastes orgulhoso, mais 
uma v<:z me fizestes comprehenqer á evidencia o . vosso va· 
lor d'é soldados agn'erridos. Seis dias de privaçõE;s para nós 
e para os buvos companheiros do 2º corpo, séis dias de 
terrível fogo. A rendição da praça, falta de recursos, iso-
lada, e envolvida p,elas nossas -linhas, veio rematar, como 
bem sabeis, a nussa acção sempre crescente de energia, em 
redor d 'essa posiÇão. 

A brilhante e tenaz resistencia da praça oppunha as 
forças sitiantes 1,7igorosos ataques. Cumpro meu dever elo
giando geralm.ente as forças sob ineu comm'lndo e bem as
sim as do 2º corpo dô 'exercito libertador. 

Todos compriram o dever de brasileiros que luctam 
pela liberdade da terra que os vio nascer, todos se torna
rain dignos da gratidão naciqnal. 

Exhortar-vos, coinpanheiro·s, a que continueis a pra
ticar os vossos deveres de soldados da liberdade e da,pa
tria, seria inutil. acostumado como estou, ha um anno a 
ver,vos pr.atic~r feitos de valor e abnegação que a historia 
vai registraildo dia á dia. 
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A aqnelles que sobreviveram á lucta a minha gra_tidão 
Ílllperecivel; áquelles· a quem a sorte das armas trahtu no 
campo da batalha, as 1agrimas da eterna saudade do chefe . 
que os sabia apreciar. 

(Assignado) General Gumucindo Saraiva.» 

Não esqueceram os mortos. 

Laurentino Pinto e alguns de seus com
panheiros que serviam sob súas ordens, con vi
daram pela imprensa o povo e os seus cama
radas para assistirem exeqnias solemnes na 
cathedral, pelo suffragio dos revo1 ucionarios, 
mortos no solo parnnaense em defesa da revo
lução. 

No mesmo convite para o acto religioso, 
elles pediam a presença dos a migas na ses!::>ão 
funebre que devia reali~ar-se no mesmo dia, á 
noite, no sàlão Hauer. 

Estava, pois, no convite, consorciado o 
sagrado com o profano; aquelle para os crentes, 
este para os livres pensadores, para os philoso-. 
phos. Assim devia ser porque nas fileiras da 
revolução havia todas as crenças e descrenças. 

· O que se noca, infelizmente, é que dos ad
versarias murtos não tratava o. convite; á elles, 
poic:, não tocava a mini.ma parcella das orações; 
todas eram para os que haviam tombad:), 
batendo-se pela ca11sa revolucionaria. 

Já dissemos que os sentimentos de carida
de, ou de 'altruúmo, usando da palavra moder

·na, se quizerem os philosophos, esses espiritos 
emancipados, haviam se manifestado, especial
mente nas senhoras. 

Entretanto, nas fileiras revolucionarias, 



DIAS FRATRICIDAS 107 

..---~~JF~--u 

notavam-se algumas mulhe~·es com aspecto de 
com batentes. 

Não sympathisamos com as damas que se 
celebrisam f6ra do scenario em que devem 
apparecer. A mulher é para o amor, para a 
familia. 

Joanna d' Are apezar de suas glorias colhi
das na batalha de Patay ; Carlota Corday e 
tantas outras mulheres que se celebriosaram na 
practica de aétos proprios dos homens, estão 
muito á quem da virtuosa D. Anua Nery, á 
cabeceira dos nossos feridos na campanha do 
Paragua y ; todas ellas são inferiores á sc1ror 
Maria Theresa, piedosa e admiravel senhora 
que tantos serviços prestou aos soldados fran
cezes, feridos na Criméa, na Ita1ia, na Syria, 
na China, no Mexico e na guerra Franco
Prussiana. N'esta ultima, duas vezes foi gra
vemente ferida ; uma, quando prestava soccor· 
ros em pleno campo de batalha, sob uma ath
mosphera de férro e fogo, no meio do turbilhão 
das cargas dos heroicos conraceiros ; outra, na 
ambnlancia, a.onde cahira uma bomba jnimiga 
que ella apanhou com as proprias mãos, e ati
rando o projectil para longe, e11e, entretanto, 
explodia e um esfrlhaço attingindo-a, fez-lhe 
um ferimento que foi considerado mortal ; mas, 
escapou á morte milagros~mente, depois de 
longo tratamento. 

A pezar de seus extraordinarios e inn u
meros serviços prestados á humanidade ; ape
zar de suas cicatrises ; esta senhora ainda 
acompanhou o exercito francez . na' guerra do 
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Tonkin, provando que não arrefecera. em ~ua 
alma o amor pela humanidade. . , . 

Soror Maria Theresa, em Tonkin, fui con
decorada com a ccLegião de Honra» em frente 
do exercito formado em batalha. . - . 

Acções com:0 as de dona Anna Nery : e d:e 
soror Maria Theresa constituem titulas glo
riosos que irnmortalisam a· mulher-, .porque sã:o 
a mais alta expressão do amor, da piedade e d~ 
abt:\egação. - . 

Fazer proclamações bellicosas á - Bonapar~ 
'te, empúnha:t; o. clarim de guerra e tocar a 
'reµnir os batalhões, ficaria bem .na mulher :5e 
nós voltassemos aos tempos épicos, · e!ll que a 
mãe, a esposa e a irmã, entregavam ao filho, ao 
marido e ao irmão o escudo das batalhas e 
exclamavam :-Volta vencedor ou morto sobre 
teu escudo! 

Ha ·n'isso _talvez muita grandesa, muita 
virtude espartana ; mas, confessemos, horrori
sa-nos. E' que ha tambern virtudes selvagens. 
Demais, quando as mulheres celebrisam-se em 
feitos bellicosos, é, geralmente, signal de que 
os homens são cobardes. 

Xerxes j~ havia dito, referindo .. se ás faça
nhas de sua alliada, a rainha Artemisia, na ba
talha -de Salamina, que as mulheres se tinham 
portado como homens e os homens como mu
lheres. Nós preferimos a outra r&inha, suá 
homonyma, soberana como aquella de Halicar
uasso, que celebrisou-se pelo amor e dedicação 
ao seu esposo Mausolo. 

Esta parece:uos a mulher da . familia ; a 
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outra, apezar dos sens feitos gloriosos, céga 
Dardano d' A bydos, se ti amante, que a abando
nára, e perseguida pelos remorsos, precepita-se 
dos rochedos de Leucàda nas 'ondas do. mar, 
como a poetiza de Mitylena~ a celebre Sapho, 
procurando, assim, ambas ai;nantes des.graça
das, pôr termo á paixão infeliz. Iss'.:l é rnma~ 
nesco; não é de mãe de familia. 

Entretanto, se as scenas que off erecerp o.~ 
campos de batalha fascinam a mulher; elfa s6 
deve a11i apparecer como soror Maria Tberesa 
ou a virtuosa d .. Anna Nery. 

Varias bandos . precatorios percorreram as 
ruas da capital, ~01hendo anxilios para os feri· 
dos e em to nos os pontos do Estad0 abrir_a m-se 
subscripções p~ra o mesmo fim. 

Continuava a trabalhar a commissão in
cumbida do emprestimo de guerra, luctaud6 
com a_lgn mas difficuldades. . · 

Alguns cidadãlls, membros d'essa commis
são espinhosa, pediram exoneração d'ella; o 
conceituado . negociante Manoel Martins de 
A breu foi um dos primeiros que sol licitou di·s
pensa e a cons·egu1u. 

Andaram bem inspirados, exonerando-se 
dessri perigosa e compromettedora tarefa. 

As exequias, de que ha pouco · tratámos, 
tiveram lugar á 19 de fevereiro; ellas foram 
muito concorridas. 

A' noite realis<rn-se a sessão funebre. 
. O min~istro da gue~ra e marinha, qne 

havia chegado do Desterro, presidiu a cerimo
nia. Como era de snppôr, não faltaram pane-: 
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gyricos em honra dos que haviam se illustrado 
nos c:ombares e n'elles succumbido. Jacques 
Ot1rique 1niciou os discursos; Luiz Murat. 
Angelo Dourado, Vaz Pinto, Annibal Cardoso 
e Telles da Rochá oraram em segu.ida. 

Grevy, Olav ) 1'.lineiro e Gustavo Cotrim, 
mortos ua iucta, tiveram panegyricos especiaes. 

Cotrim, officia1 de marinha, tinha um ir 
mão na!? forças legaes que capitularam em 
Tijucas; este é o mesmo officfal que pretendeu 
revoltar o regimeqto de seg-urança, facto que 
citámos no começo destas memorias ; preso e 
con<lernnado, foi depois perdoado pelo vice
goveroador: e logo n0meado instructor daque1~ 
fas forças. 

Elle, quando pelejára em Tijucas, já sabia 
que tinha um irmão nas fileiras da revolução ; 
este, por sua vez, não ignorava que o outro 
m11itava na legalidade. 

Cotrim foi inhumado no cerniterio de Cu
rityba. Ao chegar o cada ver á esta capita,l, o 
irmão· abraçou- se á elle, soltando gemidos e 
exclam~ções . 

·'Esta scena, que devera c0mmover, não 
causou grande emoção, porque, na opinião da 
maioria dos espectadores, era toda artificia1. A 
morte do irmão serviu-lhe de pretexto para 
pass:lr·se pua as bandefras <la revolnçâo,como, 
com effeito, succedeu. Assim e11e retribuía a 
generosidade do vice-governador que o havia 
perdoado! 

· As capitulações de Tijucas e Lapa conti-
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nuavam a ser violadas diariamente com a 
maior impndeucia. 

III 

O batalhão patriotico -23 de Novembro--. 
organisado no governo do dr, Vicente Machado 
para a defesa da legalidade, parte capitulára 
em Tijncas, parte na Lapa, e uma pequena 
fracção do mesmo batalhão batera-se em Para
na~ná, sob as ordens do "eu distincto comman
rl.ante Domingos do Nascimento, corno viu o 
leitor. Depois da toma--:1.a d'essa cidade e das ca
pitulações, mnitos offi.ciaes e praças procuraran~ 
esconder-se com receio dos vencedores-. Martins 
de Mello, Serra Martins, Lago, Schimidt, offi
ciae::; do exercit0 e muitos out.ros, serviram-se 
<less;: recurso. As ameaças á vida e á liberdade 
dos capitulados eram constantes. 

No dia 22 de Fevereiro, a <<Federação» pu
b.licou o segninte decreto, datado do dia ante
rior: 

«Ü governad?r provisorio do Estado do Paraná. 
Considerando que o batalhão patriotico «23 de No

vembro» foi creado para defender o Estado, e ; consideran
do que pelo disposto no Decreto n . 17 de 29 de Setembro 
do anno passado estava o dito batalhão sujeito á disciplina 
e regulamento militar. 

DECRETA · : 

Art. 1 °- São' chamados ao serviço os officiaes, infe
riores e praças do batalhão patriotico u23 de Novembro». 

Art. 2° - Os officiaes, inferiores e praças de que trata 
o art. r 0 que não se apresentarem ao commando da guar
nição no prazo de 48 horas, serão considerados desertores 
em tempo de guerra. 

Art. 3 °- Revogam-se as disposições em contrario . 
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Palacio rlo governo' elo Estado do Paraná, em 21 de 

Fevereiro de 1894. 
Dr. foão de Menezes Doria.-Governador. 
Chicl101ra Juniorn. 

Nos ajustes para as capitulações não se 
lembraram da or.gauisação militar do batalhão 
destinado á defesa do Estado ! 

O governador provisorio e o seu partido 
sempre protestaram contra a 1ega1id3.de da si
tuação que derribou das posições officiaes os 
seus correligionarios ; não reconheciam, elle e 
óS seus amigos, O governo que surgiu da elei
ção de 25 de Janeiro (i892), entretanto, appel
la: o governo revohicfonario para o decreto de 
29 de Setembro de 1893; lavrado e mandado 
executar pelo governo do dr. Vicente Machado! 
· · Que coherencia ! · ·· · · 

Se · o governo não era legal, todos os s<':'.us 
actos eram nullos; mas. com.o ,o decreto podia 
'servir de arma de perseguição contra os venci
dos, o governador, mal inspirado, empunhou
e para brandir contra elles, concedendo alem 
d'üiso um praso nimiamente curto para a apre
sentação. 

Os homens influentes da situação revolu
cionaria não viam com bons olhos ~ permanen-. 
eia no Estado de certos politicos, seus adversa
rias; assim, alguns foram intimados a retirar· 
se. Era uma seutença de desterro . . 

João Guilherme Guimarães, Manoe1 Bo
nifacio Carneiro e outros, tinham conseguido 
partir para o Rio da Prata ; mas, nem' · todo,s 
puderam imital-os por motivos e difficuldades 
de todo genero . ' 
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Em principias de Fevereiro .tlizia de Antq
nina o cidadão Theo'Philo Soares Gomef;, eni 
telegramma ao goverrn;i.dor provisorio : 

"'Arthur Ahreu diz ser grande sacrificio viagem Mon 
tevid éo e pede ficar siti0 Nacar. Haverá inconveniente 
n'isso garantinno e1le por escripto jamais se envolvtr eru 
politica ? 

Responda para propôr esse alvitre.n . 

O padre Linhares, de Marretes, foi preso 
e recolhido á uma .enxovja do quartel do 8º re
g imento, aond.e soffreu as maiores humilhações 
e vexames. . 

Aos empenhos do governador, e aos de ou
tros amigos particulares d' es se sacerdote, de.ve 
a revolução não registar em seu longo e repug
nante morticinio niais esse cidadão, contra 0 

qual, aoenas, podiam allegar o fac.:to de $er o 
chefe , político do partido republicano na cidade 
de Morretes. 

A' esse motivo,já bastante for te, reuniram 
accu'sações grav~s . Diziam que o conego, em 
documento escripto e no pulpito, qualificára de 
bandidos, infames e piratas os officiaes da es-
quadra e do exercito revolucion'ario. · 
. O padre Linhares protestou contra taes 
accusações; mas, apenas foi posto em 'liberda
de, teve ordem de retirar-se para Montevidéo . 

. Elle dirigiu, então, a seguinte carta ao g<?
vernador .. pto'visorio : 

·uExmo,' si. dr. João de Menezes Dotia . 
Capital. 

Saudando a v : ex . q~ero ~m primei ro lugar agradecer 
o empenho que tomou, :.por occasiã:o 9e . 'mi.pbá _prizão no 
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quartel do oitavo, não olvidando tambem a parte.valiosa 
que reunio aos seus .esforços o sr. coronel Theophilo Soa-
res. 

Mais penoso, por certo, me teria sido se mais tardas
se aos ouvidos de v. ex. o sacrificio por que estava pas
sando, devido ás tantas calumnias que innocularam na 
alma do sr. general Gumercindo. 

Estou muito conformado e tenho só de bem dizer a v. 
ex. e á muitos outros amigos seus que pronunciaram-se . 
favorecendo-me, ficando assim destruída: a nnticia que es
palharam de ter eu blasphemado contra v. ex. ou o est2.do 
de cousas. 

Resta-me agora declarar o que já o fiz, ft.Iizmente em 
palacio a v. ex. Reconhec-ido de s11a generosidade, sob pa
lavra de honra e confiante no governo conciliador, ora 
conc;~ituido na pessoa de v . ex.; declaro não ser exa.cto 
que tenha firmado qualquer documento. insultan1lo, inju
riando ou menosprezando a offi.ciaes da esquadra nacional 
ou do exercito libertador; que tenha igualmente da cadei
ra sagrada chamado, a quem quer que seja, empenhado no 
triumpho da revolução, de bandidos, cie infamei> ou de pi
ratas, como procuraram fazer crer ao sr. general Gumer
cindo ; bem assim que concorresse na cidade de Marretes 
para perseguições, prisões ou sacrificio de alguem. 

Em fim não accuza· me a consciencia de ter praticado 
actos de malvadez, a não ser quºe queiram inimigos pes
soaes e gratuitos, valendo-se da alta posicão de v. ex., 
diffi.cultar a minha vida, momentosamente: 

Aproveito a opportunidade para declarar a v. ex., que 
já era intuito meu, de algum tempo e protesto agora a v. 
ex., empenhando a minha palavra de vigario, abandonar 
em absoluto a vida política, recolhendo-me com 'fé e tran
quillo ao serviço exclusivo da igreja . . 

Quanto á viagem para Montevidéo me serâ penosa 
por demais, attendendo que me falta recurso pecuniatio 
para effectual-a. 
. Porem se v ex. assim ordenar, (com pezar) estou re

signado a fazer qualquer sacrificio, hipothecando ou privan
do-me do pouco que possuo. 

::>esejando saude e felicidade a v. ex., assigno-me. 
Am 0 • attº. obrº. crº. 

Conego-.fosé Jacintlto de Linltares. 

Antonina, rn. de Fevereiro 94.» 
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Essa carta foi publicada no Orgalll official 

-A Federação-no dia 15 de Fevereiro. _ 
Com E!ssa publicação desappareceu o acto 

mE:ritoriüdo governador, quando interessou-se 
pel~ vi.da 'e ;lib_erdad.e do ccinego Linhare.s, por 
que dando á luz da publicidade esse docqmeri.
to,- só teve em vista humilhar o chefe politico 
adversa rio. 

A publicação, _pois, foi um acto pouco ge
neroso, g ne destruiu o merito dos esforços 
empregados 'para restittür á liberdade, ~ e ar
rancar á morte a victima iá votada ao sacrificio. 

O conego devia t~r s~~tido prof~~dam~nte, 
logo depois da publicação, que a sua vida e li
berdade fossem resgatadas por tal preço ; m·as, a 
revolução considerava aquella carta como um 
trophéo, e desfralâando·o aos olhos do publico, 
esquecia gue per-petuava mais uma acção que a 
desàourava. . · 

A <tFederação>> e o <rDiario do Commer.cio>J, 
cbntinuav:::.m diariamente nos seus ataques 
violentos ao marechal Floriano e á legalidade. 

N'esses jqrnaes collaboravam assiduamen
te Jacques Ourique, Luiz Murat que por algum 
tempo foi redactor da primeira daque11as fo
.lhas; Claudino dos Santos, Guimarães Passos, 
· Angelo Dourado e outros, vinham, com suas 
pennas, servir tambem á cansa revolucionaria 
nas ~olpmnas daque1les di9-rios. 

o diapasão era o mesmo . 
. Tomemos um artigo ao acaso, . para dar 

uma idéa ao leitor. 
E' da 1avra do i1lustre dr. Claudino dos 
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Santos, publicado na-«Federàção»-de 22 

de Fevereiro-: 

cfAINDA E; TEMPO 
Se não fôra o espírito rabido, violentà.menteimpe'llido 

para o mal, do dictador· que nJ.o reflexiona por um mo
mento nas calamidade-s da Pátria; se nao fôra a plethora 
canibalesca que superabunda nas suas veias ; se não fôra 
a sede de sangue que devora-lhe as entranhas, . transfor
mando o sólo sagrado do Brazil, n 'um amphitheatro ··a·e 
cada veres; a grande região Sul-Americana não estaria a 
esta hora a braços com a revolta da Liberdade cqntra a 
Tyrannia, não estaria em frente do abysmo da de:;illtisão e 
da corrupção a que pouco a pouco vae lançartdo-a os 
pseudos defensores das garantias constitucionaéS brasi
leiras. 

A mole do despotismo. jogada do alto da montanha, 
n'uma precipitação vertiginosa de Simonn, encontrou um 
paradei r.o, uma barreira de bronze ante a qual estacou, 
quebrando a sua força, c0mo uma onda terrível jogad.a 
violentamente so'J re os cachópos do oceano. 

A Revolução fez-lhe frente. 
O espírito rebelde da lucta e .da conquista enfrentou 

com o espírito taciturno da traição e da morte. 
E nas faces cadavericas do governo da oppressão e 

da tyrannia lançou o rubificante <lo patriotismo e da bra
vura, concitando-o pela heroicidade a deSC.er das altas re
giões em que o acaso, n 'um dos seus momentos infelizes, 
o havia cegamente .collocado. . 

E a Patria estremece e o dictador inda resiste. 
Inda não lhe basta o quadro nervosamente. dolo.rosa 

'das hecatombes do Sul ; inda não lhe basta a i::anguinolen
ta tragedia, posta em acção pela sua alma negregada de 
N_ero; inda não lhe basta toda essa lagrirt1'a triste,- indefi
mda e amargurada dos que ficaram sem paeS, áos · que 
perderam os esposos, dos que gemem a falt;i dos irmãos. 

Eile inda quer mais: . 
Mas o que haverá mais de sombriamente tetdco, de 

com:pungentemente morfal, na imaginação humana para 
desejar e querer o tyran-no brasileiro? · 

Ainda é tempo de recuar. Ainda do naufragio nume
r?s~ das victimas se pode salvar muita alma n9bre .de bhi
s1leiros homericos. 
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;, ·-D; ~ 0µchl re:voiuc i.oP.ariél. n.ã o ser.ájamq,is a9af:'ada, ·:~fí:.o 
haverá dique que. ,.pos15a qi_+epr:é).r Ó .!)eu, g-ra!}de dot:S~l . r~t~
zaqo. ~ po~ente , ~:·~nt~s .·"gue _êlla esboróé-se '-<le "en"co:n tro ' a 
,ty-riinliia ; ' sâ~u<li'ndo' na praia ós detrict0s .pU.frefa<}tos que 
ena:e1:JC"erra:;: o di-çta<(lor :que .s e"Jé!..Çª ·ao largo, po_l.!Iiàndo .p 
,lJ.,r.roj() ga <??d a sohre o arr~~ift , da., sl1a tyra nnia. esp4ªc.~-
fada". . .. . :. .. .. .. . .. . . . . .. ·' ·, "~:. '' ' ... · ' .: .i, ' ' 

.;_ · :·~)\}~A~~ ,t~,~'.r9. ·· . ;.·;:, ··i. _:. ,-:·· ..... . :t .. 

, . .9 .A dnmo pos .~.A~'i'os." 

:::::,_ -O ,m1arechàl FlÓriq.nó e:mpre:goli .tddos os 
meios ao Se·U: alca:Uce e 00p:i ·a i:naxi~IÜl . sinceri

:'dade, ·para terminár ·á;-lucta' flo Rio .:Grande · d9 
Sul. . " · · · '·' . 
: .,._,::-A·'missi3.6dó g 'eü'efal :Jbão 1 Tel1es. e::··. a do 
settador e unha .TU nio-r ;: são · ~ttesfad•oq eloquen~
te·s de' q ne elle nã0 se ·-ébm ptazia d-e; v:êr correr 
o sângUe de seüs édmpatriótas. · . 

Desgr'açadairiente o-acto. tev~luócmaiio do 
bravó e hontado .. aln1irante . Waudenkolk, ·no 
momento em que aqu~11e senador tradava de 
r-emo·.wer as .difficqldades,:·par.a s.E:. por te,rmo á 
t riste que,stão, e oütrqs factos posterjores ; CQTI.

veuc.eram ao chefe do Estado .qu~ · dt;sgrq.çad~
nfe~te :a p~z e.ra /~ .impossiv.el . sein ~.· a co.mpleta 
submissão dos rebeldes :por. .. meio:· ·<;la , viçt0ri9:. 

· da~· :járrnã.s lega:es·. , ;, : . , 
· · . . _Isso.mais ou menos j~ o ·diss:~mos ·~tn cii..ltra 
pa:r:te, ,. dei:i"tas-~Memorias.-.. · .. ,. ·; .... ,_ , · . 

. ; :.Quando mesmo . ao , chde. d.o. Est.ado ~ 
maipria .dà. nação., repr.esen"t'i:i.da ·pel_q . .parlàmen
to; .ti.viesse: concedido o . poder .descriciou,ario dos 
dictadli.Jres, para suffncar.a, re.voluÇão, · a. culpa 

.. era .dO's · tr:es Estaç1os . do su 1 que .. pe'nu bfivarn 
a .pa:Z .da 'republica, .sob pretexfos .d:e s_l1.pposta.!i 
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tyrannias; mas, cujas verdadeiras causas eram 
ambições hypocritamente veladas. · . 

Demais, ninguem é díctadot, em geral, 
pelo desejo de querer ·sel-o ; são as circuinstan· 
cias que obrigam os povos a enfeixar nas mãos 
de um homem todos os poderes para debellar 
os perigos de situaçõc:s melindrosas, oriundas 
de grandes crises nacionaes. 

Não tinhamos chegado felizmente ao ex
tremo em que as proprias revo 1 nc;ões impõem 
pela sua extenção e intuitos, a necessidade de 
uma dictadura. 

Todos os poderes creados pela constitui
ção da repubhca, funcciuuavam sem entraves, 

O proprío parlamento legislava, na C&pi
tal Federal, ao estampido dos canhões e sibilo 
das balas e granadas da esquadra revoltada, e 
sob as ameaças de desembarquê das forças re-
beldes. · 

A rethorica despeitada p6de não reconhe
cer todas estas verdades; ella cousegue muitas 
vezes armar ao effeito; mas, nunca, embora 
opulenta de formas, emphatica, empolada, de
sarma a verdade historica. 

E quantas vezes o homem de Estado, o 
chefe de üm partido, ora por um motivo, ora 
pvr outro, fornecido pelos seus inimigos, é ar· 
rastado á perpetração dos maiores desatiuos ? 

Sylla, general celebre, estava talhado para 
um bom cidadão, para um grande homem 
de Estado. Era amigo das sciencias e das let
tras ; tinha um caracter doce, ama vel, modesto ; 

•era muito familiar com seus subordinados, e 
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respeitoso para com seus superiores ; todas es
tas qualidades desappareceram quando Mario 
lJrdenou o massacre êos amigos d'e1le, confis
cou-lhe os bens e o proscreveu. 

O desejo, então, de vingança, extinguiu 
todas aquellas grandes qualidades e Syl1a de
pois no poder tornoU-se implacave1 e de uma fe
rocidade tão grosseira que parecia um demei;ite, 

E' uma lição que nos dá a historia, e como 
esta, e11a muitas nos fornece. 

E' prudente a f>Olitica não dar ao adversa
rio motivos para:· a .transformação de seus sen
timentos, porqlle o homem levado ao desespero 
pe1as gr~ndes injustiça!'., só agt> S<·h os influ
xos <las paixões quê lhe' agitam a alma . Floria
no agiu, entretanto, de modo bem diverso. 

Os chefes da revo1uçãu não esqueciam de 
faz~r cr:êr .ao povo paranaense qne ella encon
trava 1-epercussão em todo o territorio nacional. 

E~pa1P,avam noticias de revoltas e r_evolu
ções nos Estados, e a sua imprensa pnbliçª'va 
estas phantasticas convulsões, an n unciando a 
proxima qnéd-a da .tyrannz·a, e com esse recurso 
e com as noticias de victorías . imaginarias · no 
Rio Gr!'.tnde, _retemperavam o animo abatido 
das hostes . rev01ncionarias, erguendo a espe
racça que parecia morrer, pois, e11as sabiam 
que na fronteira do Itararé já estavam reuni
das forças legaes bastante numerosas e o seu ef" 
fectivo crescia diariamente, attestado de gue o 
chefe da nação não se entibiára ante os triurn
phos revol ucionarios no Paraná. 

O governo provisorio, senhor do telegra-
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pho e dos arch'ivos militares de Tijucas, Lap~, 
Paranaguá e Curityba, publicava artigos e te-
legrarnrnas das autoridades legaes sempre que, 
com esse proceder, entendia poder a lcançar 
qua1quer vantagem moral para a revolução~ 
- Na Federação de 23 de Fevereiro (1894) 
vê-se o telegramma seguinte .. precedido das pa
lavras que o leitor vae lêr : 

uChamamos 21 attenção dos nossos leito-res para o se
guinte telegramma que a J 1 de Fevereiro, logo após a ca
pitulação da Lapa, foi _passado por um dos mais encarni
çados defensores do marechal Floriano. - -

Pereira d 'Oliveira. __:_ Desterro,_:A pós 26 dias de resis
tencia fomo s forçados capitular ante superioridade adver
sarios. Estou· disposto deixar vida de lucta e de novo clas
se m1litar. Vivo ancioso, inquietissimo falta noticias mi-
nha familia . Dizei-me todos estão bons? Dizei minha 
idolatrada esposa pretendo breve estar ahi para i:;ó cuidar 
familia_ R-:!spondei-me Curityba para onde sigo já. Grato, 
saudo-vos . -A. Vil/as Bôas.» -

Esse official, do qual já tractamos, guando 
nos occupámos da . capitu1ação da Lapa, · aju
dante d_e ordens do marecha1 Floriano, bateu. 
se com distincção no sitio daqnella cidade çomo 
já dissemos. - · 

Certamente, em um momento de abati~ 
menta moraÍ, expressára-se daque11a m~nei1:a, 
Seg,uiu para Sati.ta Catharina e quando-al1i ap
pareceu a esg uad~a l.ega 1 ~ foi investido .. do cargci 
d,e governador-provisorio, do _qual poucos ~ias · 
depois foi apeado por ter sido preso pelo c9ro:,. 
riel Moreira Cezar ,q1:Jandó alli chegou. fot f~·- · 
1iz porque escapc;:>n ao .,)Iiassaçre etp qué triste
mente se i .mmortalis'o~1 aqnelle o:ffiéiaL · · - ~ 

· A · politica revolucionaria ex~g-ia -que os 
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tres Estados que ella confiagrára, tivessem re
pn:sentan tes na junta gov.ernativa que ~ubsti
tuiu,· como verá depois o leitor, o governo pro· 
visorió no Desterro. 

O Paraná foi represt:.ntado n'aquella junta 
pelo advogadó dr. Emygdio Westphalen, ho
mem intelligente e instruído. Esse cidadão ti
nha sido chefe de po1ici-a no governo do general 
Aguiar Li ma, assignalando os seus actos com 
a yiobncia caracteristica daque1la administra
ção. 

Seguiu para o seu descino, aonde chegan
do nomearam-no ministro da ((Industria e Via
ção)) e interinamente da «Justiça e Exterion. 

Pouco tempo depois, havendo minguados 
recursos nos cofres dó governo, t:sse cidadão 
fei todos os esforços á seu alcance para reme·
dia r ci estad·o deplora ve1 das finanças, encarre
gando o estabelecimento lythographico e typo
graphico iutitulado cclmpressora Parnnaense>>, 
de Curityba, á cargo do cidadão J esuino Lopes, 
de fabricar moeda papel para uma emissão. 

J esuinu .Lopes teve a feliz lembrança de 
não acceder aos desejvs du ministrn rf'volucio 
uario e essa emissão de moeda falsa não se ef~ 
fectnou. · 

Quando estes factos se passavam, chegava 
á Itararé o coronel de artilharia Firmino Pires 
Ferreira, hoje general e senador, nomeado com
mandante da divisão qne alli organisava o ma
rechal Floriano para operar no Paraná, divisão 
q,ue, puuco depoiS, foi, pelo seu effectivo, ele
vada á corpo de exercito. 
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Esse official, apenas assumiu o com mando, 
p11 b1icon uma proclamação, perfeitamente cor
recta, d'onde resalta vam, como v<ie ver ·o leitor, 
idéas que estaYarn de plena harrno11ia com as 
circumsta ncias da occasião. 

Era. n'estes termos : 
«Quartel general do commaçdo da divisão em operações 

no Estado do Paraná, acampamento nas margens do 
Itararé . 

CONCIDADÃOS ! 

ln vestido do com mando da divisão em operaçõts no 
Estado do Pnraná, venho declarar-vos que trago a honrosa 
missão de garantir a int<:grid ade do territorio nacional, o 
direito de propriedade em toda a sua txtensão, o restabe
lecimento da paz publica, o socego do lar e a concordia no 
seio da familia brasileira . 

A' frente de forças armadas e tendo á minha dis·posi
ção os puderosos meios que os r ecursos de guerra offerecem 
para uma acção resoluta e efficaz, nnnca deixarei, entre
tretanto, de ver, com a mais pungitiva angustia, que são 
nossos irmãfJs os que se encontram em fileiras oppostas, 
pois que nós e elles somos filhos desta mesma patria, que 
está a pedir-nos, a todos nós, unidos por uma frat ernal 
commu•1hão de sentimentos, a contribuição de esforços, 
de que ella ta nto carece para completar o seu desenvolvi
m ento e poder levar o seu concurso á ·grandiosa obra do 
progresso humano. · 

Infelizmente, separados de nós pelo esquecimento do 
'dever patriotico e deixando-se J.evar pela fatalidade de um 
máu destino a tomarem as armas contra a suprema lei da 
nação, são elles os inimigos d as instituições e da ordem, 
que nos impellem á esta lucta profundamente deploravel, 
na qual, para honra nossa, não é outro o nosso papel se
não o de defensores da Republica e da Patria. 

Concidadãos ! 
. Não é necessario que eu faça appello ao vosso patrio

tismo para que ceda um de vós saiba cumprir o seu dever 
n 'este momento de sacrificios e de dor para todos . 

. ?s bons patriotas sabem que a primeira condição de 
feltc1dade publica é a paz ; e esta só pode ser restituida ã 
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nação brasileira depois que, pela energia dos àefensores da 
ordem, ti vereni sido extinctos os elementos de perturba
ção e anarchia, postos em agitação. 

E' nec,,.ssario· e urgente dominar a revolta. 
Estão preparados e em acção os meios de vence 1-a. 
Concidadãos ! 
Annun"iando-vos sob a minha fé d e brasileiro, como 

sob a minha honra de soldado, que esta é a missAo confia
da ás briosas forças do meu commando, nutro a convicção 
de que guardareis, calmos e tranquil1os, 0s vossos lares, 
ga rantidos, como estaes, em tod .)s os vossos direitos, col
locados agora riebaixo a~. protecç;ão segura da for<;a legal, 
que é a propria lei. 

Concidadãos ! 
Confiai na nossa força , que é a representação legitima 

do direito assiin como nós confiamos na firmeza e na sin
ceridad.e do patriotismo brazileiro. 

E a vós, paulistas, invocando o ·vosso glorioso passado 
na formação da patria brasileira e os vossos assignalados 
serviços na obra da fnndação da Republica, a vós, parti
culanuente, eu peço a contribuição indispensavel de -vossa 
energia e d e vossa coragem para impedir que este só lo, tão 
bello, tão rico e tão fertil, venha a ser esterilisado pelas 
pég11das dos invasores. 

Viva a Repubiica ! 
Viva o marechal Floriano Peixoto. 
Vivam os povos de S. Paulo e Paraná. 

Firmino Pires Ferreira, coronel commandante», 

Essa. proclamação foi ter ás mãos do go
verno · revoluci0nario que ju1gou conveniente 
publical-a no seu orgam-<<A Federação)), do 
dia 28 de Fevereiro. 

Apezar da corr<:>cção da linguagem, pois, 
não se encontram naquelle documento phrases 
grosseiras e offensivas, esse jorna1, n'esse mes
mo dia; estampa um artigo da penna de Jac
ques Ourique,crivado de insultos contra aquel1e 
mi1ltar. Jacques Ourique foi um officia1 distinc-
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tissimo do exercito e estava já, então, reformado; 
caracter lbanu, homem perfeitamente educado, 
cheio de bellos sentimentos, como provam os 
protestos que 1a.vron sempre contra as iniqui
dades da revolução; deixava-:se,. entretanto, 
mait8s vezes, arrac:;tar, niáo grado sen, pelo' tur
bilhão das paixões da épocha, tornando se in· 
justo, apaixonado exessivamente em seu juiso 
á respeito dos àd versa rios, por ter soffrido injus
tiças do governo, corno allegava; e, dssim, con
firmava que infelizmente é difficil escapará in · 
flnencia do meio em que se vive. 

A população de Castr0 teve a felicidade 
ne vêr no commando da guarnição o c::nonel 
revoluciouario Augu:;to do Amaral que entre 
os seus auxiliares contava um capitão, fnão 
Machado. Estes dous homens portaram-sê 
para coni o povo de modo digno dos maiores 
louvores. 

A fronteira do norte do Estado era com
mandada pelo cidadão Telemaco Borba, que a 
revolução investiu do posto de coronel. . 

A' elle coube a missão de cons'egnir cava
lhada e gado para as forças revL'lucionarias. 

A' frente de 30 lanceiros, Telemaco Borba 
foi á fasenda do Cnrralinho, de D. Quirina 
Maciel, aonde se achavam 600 mulas do sena
dor Pinheiro Machado que iam para São Paulo · 
ser vendidas na feira de Sorocaba. 

Elle apprehendeu esses animaes,permutou 
parte por .cavallos e parte entregou ao cidadão 
Antonio Fonseca, que se encarregou de vendel
a no intuito de apurar dinheiro para a revoluÇão. 
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O cap·ttaz da tropa; cidadão conhecido tJo 
P;.traná, Sã,o Panl.o e Rio Grande .pelo nome ·de
Bilardo, escapou m1lagrosa1uente de ser prisio-
neirn Oll morto. . 

Telemaco Borba conseguiu reunir muitos 
cavallcs e nnilas para o serviço da revo1ução. 

O povo de Castro concorreu para o celebre 
enzjrestínw de g·uena com vinte q:ontos de reis, 
mil reses de córte e duzentos animaes de .rnon
tari8. 

As fazendas dos legalistas, coronel Sebas
tião Madureira, Indalescio Rodrigue,s de Mace
do e de d. Mariana soffreram muito; verdadei
ras devastações. 

· O barão de Monte Carmello, fedem lista, 
irmão do cidadão Firmino Teixeirn Baptista 
(Vivida) e ao qual já nos referimos varias vezes, 
quando tractámos dos aconteciment0s de Pal
mas, pôz a fazenda de sua propriedade á dis
posição da revolução_ 

O coronel ÜlE.gario, os cidadãos Pacifico 
Caxambú, Indalescio Macedo e outros, tiveram 
de occultar-se .. 

Em Castro, na cidade, felizmente os revo-
1 ucionarios não immolararn tiingtrem, graças 
aos seni.imentos do coronel Augusto do Amaral. 
Perto, porem, da cidade, um surdo-mudo de 
nome Marcelliuo, encontrando-se com um pi· 
quete tractou de fugir; o piquete, que não sabia 
que o infeliz era. surdo-mudo, intimou-o varias 
vezes a parar, e afinal atirou varias descarg_as 
das quaes resultou a morte do misero fugitivo. 

No . ' municipio~ no sitio ·denominado r<Ca-
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rambehy>J, prenderam o cidadão Felip.pe Paler
mo, legalista; estaquearam-no em 4 estacas, e 
o corpo suspenso do chão, cerca de oitenta e 
oito centimetros, 4 p::i.l mos, assim conservou : se 
longas horas . · 

Antes de submetterem o infeliz á esse 
martyrio já o haviam pisado, maltractado, e 
roubado quinhentos mil reis. 

Esses actos não chegáram ao conhecimen
to do corone1 Amaral. Muitos revoluci'.Jnarios 
não· queriam absolutamente que ás regiões por 
onde transitassem, pudessem :ficar virgens de 
violencias e selvagerias, esquecidos de qne, 'i::e 
se désse o contraria, só 1 hes seria honroso o 
facto, e assim, mais tarde, a consciencia não 
lhes accusaria de terem concorrido para as ine
vitaveis represa.lias. 

O general Piragibe e Lavrador estavam 
anciosos por invadir São· Paulo, especialmente 
Lavrador que pretendia ser presidente daquel· 
le Estado. Não viam com bons olh0s a agglo· 
meração de forças em Itararé ; mas as capitu
lações de Tijucas e Lapa só se realisaram ·de· 
pois de mortiferos combates qne abriram gran· 
des claros nas fi.1eiras revolucionarias. Alem 
d'isso, G.nmercindo via que era preciso dar 
algum repouso ás forças, quasi em sua totali
dade, nuas, descalças, e cujo effectivo diminuía 
ainda diariamente pelas rnolestias. 

E' verdade que tinham se organisado 
alguns batalhões de volnntarios; asna maioria, 
porem, era composta de extrangeiros. 

O chefe revol uci0nario não tinha muita 
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confiança n'essa gente e, portanto, esperava que 
as c0ndições do pessoal que trouxera do Rio 
Grande melhorassem ;)ara realisar a projectada 
invasão daque1le Estado, - cujo presidente, o 
illnstre dr. Bernardino de Campos, era incari
save1 em auxiliar a legalidade com todos os re
cursos de que podia dispor. 

Não devemos continuar sem assignalar 
um facto qne teve lugar logo depois da- capitu
lação da Lapa: o da adhesão do comrnandante 
do batalhão- Franco-Atiradores, -á revolução 
triumphante. 

O dr. José Maria Vaz Pinto Junior, o 
c0mmandante em questão, procurou disfarçar a 
sua desercãn declarando em um manifesto ter 
sido illudido á respeito dos intuitos da revolu
çã0, e qt?e s6 depois reconhecera ser os mais 
pa trioticos. 

Esse manifesto, datado de 12 de Fevereiro, 
produsin nos revolucionarias sinceros profunda 
repngnancia ; a imprensa louvou o acto do 
.desertor porq11e a politica o exigia, pois, é claro 
que precisava animar as deserções por entender 
qne ellas enfraqueciam, moral e materialmente, 
os adversarias; mas, é bem certo que ama-se a 
traição e a bomiua-se o traidor, por isso, como 
já dissemos, os revolucionarias decentes olha
vam com despreso para esses desertores e 
adhesistas. 

No dia 21 do mesmo mez, á rua Aquida· 
ban n. i5, reuniram-se alguns offi.ciaes, muito 
rouco_s, daque11e batalhão e resolveram adherir 
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ao sen commandante, pu blicandc• tam bem o 
documento segninte : 

" 1.os 21 dias do mez de Fevereiro de 1894 aclrnndo-se 
presentes no quarte 1 do I 0 batalhão de infantari ~ do ext-r
cito, á rua Aquidaban n. 15, na cidade de Curityba, reu
niram-se os officiaes abaixo assignados para declararem o 
seguinte : 

Cousiderando que a ordem do dia n . 1 de 12 do mez 
andante e assig11ada pelo coronel rir. José Maria Vaz Pinto 
Coelho Junior é em tudo .uma verda(1e _como são testtmu
nbas de facto e de vista ; 

Considerando qué a marcha do batalhão franco-atira
don:s para o sul da l~epublica tinha por fim o impedimen
to d:1 invasão de um exercitJ anarcbisador que queria a 
restauração ela monarchia no Brazil; 

Consideraa do que ao enfrentar-se com o inimigo foi
se surpreh<rndido ao vêr-se di:;tinctos e reconhecidos co
religionarios á frente de suas forças militannente consti
tuídas a se baterem pela Republica civil, pondo de mar
gem a intervenção do militarismo nos negocios politicos 
do Paiz; 

Considerando que o obj ectivo do exercito libertador é 
por todos os pontos de vista mais syrnpathico, patriotico 
e util que a manutenção de um governo que se sustem 
pela força das Armas ; 

· Considerando ruais que quanto maior for o numero 
qne avance contra as forças a·o marech,d Floriano Peixo· 
to ruenor será o numero cie victimas-irmãos, porisso que 
o nnmero não penuittirá a lucta, e que si nas coh1mnas do 
exercito-libertador forem encontrados os illudidos de bon·
tem maior será a perplexidade dos luctadores ; 

Resolvem prestar o sen concurso e apoio a irmãos 
do exercito-libertador, com o mesmo ardor e o m esmo en
thusiasmo que lhes impelliram a marchar para este Esta
do contra a pse11da-restauração da monarcbia, e dar ao rº 
batalhão de infantaria a mesma fama e nome que tinbà o 
extincto batalhão Franco-Atiradores, que vai agora auxi
liar os chefes que fazendo-o capitu1ftr fizeram a justiça de 
vêr n 'elle um uu·nhado de brazileiros valer;tes. · . 

Aggremiados, pois, resolvem com o exercito-libe;ta
dor, bradar v ivas ao partido federalista brasileiro! A' Re-
publica brasileira ! · 

Major Alípio José Pinto Serqueira, capiUj.o ajudante 
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Ildefonso Leão do Amorim, tenente secretarioJosé Pesta
na de Aguiar. tenente quartel-mestre Frederico Emílio 
Fetal, capitão Lauriano de Andrade, José Candido dos 
Reis, Quirino Ignacio da Cruz, Francisco Oscar Gondim, 
tenentes Alberto Carvalho, Themistocles Leão Filho, Gra
ciliano de Mattos, alfnres João Baptista Loureiro, . Luiz 
Augusto de Barros, .José Bizerrn de Mello, Thomaz José 
do Nascimento, ;\iewton de Lima Ribeiro, Alfredo Orozim
bo d<'l Silva.n 

As deserções têm necessidade de justifica
tivas. Estes cidadãos, ·como o . commandante 
Vaz Pinto, procuraram _velar os motivos de seu 
acto condemnavel, como podiam. 

Poucos officiaes, cumo já dissemos, e praças 
do antigo bata1hã0 «Franco Atiradoni acompa
nharam essa apostasic... Com estes desertores 
e alguns cidadãos voluntarias, constituiram 
outro corpo com o titulo de «1 º batalhão de in
fan taria>l. 

O cornmandari.te do batalhão 111 da Guarda 
Nacional de São Paulo, major Frederico Koch
Angelo, tambem sahiu á imprensa declarando 
que tjnba sido il1udido. 

Essa declaração encontra-se no orgam 
official de 15 - de Fevereiro, portanto poncos 
dias depois da capitulação da Lapa. 

A Federação precede com algumas pa
lavras, como vae ver o leitor, a declaração d'es
se official : · 

aDECLARAÇÃOIMPORTANTE 

Abaixo publicamos a dedaração que faz o sr. major 
F rederico Koch-Angelo, commandante dos atiradores al-
le1l1ães, que estavam na Lapa. . · 

Vê-s~ por ella que o governo do sr. Floriano Peixoto 
!eva a infamia até o ponto de enganar os pobres estran
geiros. 
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Ao sr. governador dr. Doria. 
No dia r I de Novembro foi em S. Paulo chamada a 1 Ia 

companhia do batalhão 1 rr da guarda nacional para faze~ 
o i>erviço de policiaménto da mesma cidade, cujo serviço 
durou até o dia r8 do mesmo mez. 

Em seguida tivemos ordem de seguir para as frontei
ras do Paraná, por constar que ahi existia quadrilhas de 
ladrões que saqueavam e arrtbanhavam gado. 

Chegamos a Itararé sem encontrarmos a minima cou-
8a do que se nos dizia e depois de alguns dias de descanço 
fomos obrigados a seguir com toda a u rgeucia, para o Es
t ado dt) Paraná, acompanhados por 2 batalhões compostos 
de hespanhóes que levavam 2 boccas de fogo. Em cami
nho nos foi declarado que teriamos de fazer o policiamento 
da cidade de Curityba. 

Illudidos, porém, fomos transportados para a cidade 
da Lapa. Ahi chegados, immediatamente nos foram for· · 
necidas armas e munições para entrarmos em lucta com o 
inimigo, o que se deu sem grande demora. · 

Depois de ahi estarmos é que nos constou que no Pa
raná havia revolução e nunca fui consultado ou cham:;ido 
pelo coronel Carneiro, ao cüntrario obrigava-nos esse a 
cumprir extrictamente todas as suas ordens. • 

Se nós ti vessemos tido o mais leve conhecimento da 
situação do lngar, incontinenti teríamos deposto as nossas 
armas, pois qne alem de sermos iliudidos, passamos mal 
e fomos barbaramente tratados. 

O que v0s digo aqui é a expressão da mais pu·ra ver
dade. 

Major F-rederico Koch-Angelo, commandante do ba
talhão r rr da guarda nacional de S. Paulo. 

Curityba, 14 de Fevereiro de 94». 

Os c0ntingentes dos batalhões 108º e I1 rº 
bateram-se com excepcional bravura e é extra
nbave1 que esse major viesse dar publicamen
te uma prova de sua pusilanimidade, cortejan
do os vencedores e deprimindo os companhei
ros e amigos de hontem. E' repugnante .! 

Os desertores, só alegavam, para justifica
ção, ter sido illudidos. A yerdade é que com-
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pravam: por todo o preço, a vida, a liberdade e 
as pos_ições n,a nova situação; e que em tudo 
isso havi::;. uma só entidade enganada :-era a 
legalidade qne confiára n'esses homens. 

O orgam do governo revol ucionario, no 
prurido de atacar o marechal Floriano, desna
tnralis.ava o major Koch-A ngelo, esquecido de 
que se e11e fosse extrangeiro não poderia ser 
o:fficia 1 da guarda nacional. 

Ha uma verdade que não se pode contestar 
e d'ella não se lern bram os homens extrema
mente apaixonados. 

Essa verdade já alguem publicou. 
Ella se encerr:i n'esta sentença : 
Ha paixões que desvairam; el1as impe

dem de sentir que immortalisa-se a propria 
vergonha, atacando a gloria de um homem im
mortal. 

Vl 
Em uma secção sob a epigraphe-CARTAS 

PoLITICAS-con tin nava o governador provisoriu 
a publicar na Federação, cartas de adversarias 
que se compromettiam a deixar em paz o seu 
governo, a situação polit1ca, e nas gnaes pro
testavam tambem contra suppostas injurias ao 
exenito libertador e á esquadra, crimes de que 
eram accnsados. 

Estas publicações, já o dissemos, sÓ 'visa
vam humilhar os signatarios das cartas que, 
não tendo podido retirar-se do Estado em tem
po, procuravam aquelle meio como garantia 
para a vida e a liberdade. 
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O governador apreciava em extremo taes 
cartas. 

Eram, permittam-nos as expressões, actas · 
de capitulações pohtú:as. 

Gumercindo visitou as cidades do 1ittoral 
e, cerno era natural, a sua presença despertava 
gra:ide enthusiasmo entre os seus correligio
nanos. 

Apenas deu algum descanço ás suas tro
pgs, elle ordenou ao genera1 Piragibe que avan
çasse para a fronteira do Itararé. Com effeito, 
em princípios de Março, seguiu aque11e general 
com as forças de seu com·mando para aquelle 
destino. 

O commandante da fronteira do norte, Te
lemaco Borba, que se achava, então, em Ja· 
guariahyva, cercou pela madrugada do dia z 
daquelle mez uma guarda legalista que se 
achava de observacão á cerca de r8 kilometros 
d'aquelle ponto; fêl-a prisioneira e appreheu
deu o respectivo armamento. O sargento, com· 
mandante dessa guarda, Arthur Rosas, do 112 

batalhão da guarda nacional de S. Paulo, pas-: 
sou a senir a revolução, promovido á alferes. 

. Esse facto, sem peso, para a solução da 
contenda, foi considerado um importante feito 
d'armas. - . . 

O governador pro viso rio s~ bia perfeita· 
p:J.ente que apenas havia na situação militar do 
?ar~rná, uma curta suspensão de hostilidades, 
porque as forças que se achavam e.m !tarar~, 
mais dia menos dia, invadiriam o Estado; en
tretanto, no domingo 4 de Março, mandou ce· 
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1ebrar nrn solc:mne Te-Deum em acção de 
graças J?e1a pacificação do Estado do Paraná! 

O governador rebelde zombava do povo, 
Esse mez de _ M:uço, como verá o · leitor, 

foi fertil de acontecimentos. 
O çargo de commandante do 5. 0 districto 

milit~r era desempenhado pelo coronel Jacques 
Ourig_ne i á 10 de Março ai;::sumia o de ajudante 
general do exercito o general reformado :Fran
cisco José Cardoso Junior, e no dia seguinte 
publicava o contra-almirante Custodio de Mello 
na Fede1ação um manifesto em que declarava 
ter se ex-:;nerado o govern :) provisorio, estabe
lecido no De'sterrn. 

Ha muito que ha\'."Ía, profundas divergen
cias no seio daquelle goveruo, e para e11as ti· 
nha concorrido principalmente o velho tribuno 
Gaspar M8.rtins, com cuja influencia não se 
podia conf(,rmar o bravo Lorena. Estas diver· 
gencias se aggravaram depois do manifesto do 
contra·al mirante Salda-nha da Gama, sabindo 
do governo o dr. Annibal Cardoso porque vira 
que a revoluç~o se desvirtuára com · a acquisi
Ção daque11e personagem e as exigencias do 
tribuno, que residia em Montevidéo, ambos 
suspeitos de quererem a restauração da monar
chia. 

O manifesto era assim concebido: 
1.. \ •• . 

" (;0NCIP,AD,ÃOS 

Tendo se exonerado o Goyerno Provisorio, que in
contestavel1I1ante . assignalados 11erviços prestou ã causa 
tiobre e santa que nós, revolucionarios, defendemos, como 

chefe da revolução d' Armada resolvi, atteudi:ndo ãs cir-
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cumstancias actuaes e aos progressos ela revolução em 
geral e ainda de accordo com o meu programma revolu
cion ano, cujo um dós seus alevan tados intuitos é a an
nuU1;1ção do militarismo, instituir, em vez do govi:rno de 
um s6, uma junta governativa, da qual façam _parte repre
sentantes civis dos tres Estados: Rio Grande do Sul, 
Santa L'.atharina e Paraná. 

Dependendo a escolha do representante d6 Rio Gran
de do dr. Silveira Martins, chefe que, sem duvida, é do 
homerico· movimento revolucionaria naquelle Estàdo, só 
foram por ora escolhidos os dos dous outros Estados, sen
do elles: o dr. Ferreira de Mello, presidente do Supremo 
Tribunal F..:deral por parte de Santa Catharina, e o dr. 
Emygdio Westphalen por parte do Paraná. 

Estes dous ili ustres cidadãos, que accederani ao meu 
convite para acceitarem esse posto de sacrificios, só por 
esse acto tornaram-se credores da cousideração do paiz, 
quando já não tivessem 11m passado que lhes dá direito a 
esta co nsideração. ' 

E' que m:ssa escolha só tive em vista a victoriada re
vo l Ltção para que tenhRm0..; uma verdadeira Republica e 
conseguintemente para que nossa patria sej~ grande, 
livre e feliz. e estou certo que o grande patriota, dr. Sil
veira Martins, abundanpo nessas ideias, escolherá para· 
representar seu g lorioso Estado um bomem digno e com
petente. 

Agradecendo aos escolhidos, conto firmemente que 
saberão corresp:mder á confiança que ndl<"s depositamos, 
eu e meus companheiros de lactas , assim como tambem , 
com o seu valioso e intelligente concurso; t-m breve entoa
rem_os bozanas pelo triumpbo final das armas revolucio
narias. 

Viva a Nação hrazi leira ! 
Viva a Republica ! 
Curitybi;, 1 r de Março de 1894. 

CUSTODIO ·DE MELLO, 

Contra-Almirante. 

Os chefes da revolução mais proeminentes 
tinham se esforcado no Rio da Prata e mesrnc 
na Capital Fed~'ral junto ao corpo dip)omatico, 
para que se reconhecessem nos revolucionarias 



DIAS FRA'l'RICIDi\S 1.15 
c;--'-~~lF~--u 

os direitos de belligerantes, e o mais forte ar
gumento que apreseatavam para esse reconhe
cimentci, era o facto de hclve1 em 1nstituido um 
governo provisorio no De5terro. O acto, pois, 
de ser esse governo substituido por uma junta 
revolucionaria, era em política andar para trás/ 
um desa~tre moral que anuu1lava qua1quer · 
vantagem que diplomaticamente tivessem, por 
ventura, conseguido para o reconhecimento da 
be1ligerancia, porque, ás vezes o nome é tudo e 
incontestavelmente, um governo, embora pro
visorio, parece impôr muito mais do que uma 
junta. 

Na política e na guerra, como irá vendo o 
leitor, a estre11a da revo1ução começava a pen· 
der rapida para o occaso, tingindo de sangue o 
seu crepuscn 1o como tingira, em toda a sua 
ascenção, a luz que outr'ora emittira. 

O governo provisorio do Desterro t0rnára
se, emfim, um f6co de intrigas e d'ahi ellas se 
irradiavam até as forças combatentes, isto é, 
até os chefes proeminentes que commandavam 
as hostes revolucionarias. 

Gumercindo não obedecia as ordens do 
governo e ponderando-se-1he a necessidade 
d'essa obediencia, elle respondeu, batendo nos 
copos de sua espada : 

-E! gobzerno es mi sabre. 
Mario repetia muitas vezes que o ruido 

das armas o impedia de ouvir a palavra das leis. 
Em taes condições o edi:ficio revo1 uci0na

no estava coodemnado. 
Tinha de desmoronar-se. 
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Salgado, cujo auxilio era esperado no Pa
raná, operava em St. Catharina, s~m combinar 
os sens movimentes com Gtimercrnclo; Lau
rentino Pinto, por sua vez, não snpportava 
resignado a chefia do commandante .:las forças 
invasoras e, no mar, não eram menores os 
desgostos e desconfianças entre os chefes 
priucipaes da revolta. 

Estas discordiàs e desconfianças da ta vam 
de louge, como já dissen.10s ha pouco .. · 

Já ern Novembro d~ 1893 o chefe do go
verno provisorio expunha ao contra- almirante 
Mello as suas queixas á respeito de "' arios 
per_sonagens que :figuravam ua rev·olução e 

. no primeiro plano, como vae vêr o leitor pela 
, .. h(.-L/7"4:- ~1*ftda carta : · 
~ uDesterro, 26 Je Novembro de 1893. 

Meu caro Mello. -Com profundissima magna respon
do á sua carta confidencial cl 'este mez, tratando da tran
sformação do governo provisorio em junta, a conselho de 
Gaspar Martins. Ella resolveu-me e aos meus mais d~di
cados companheiros a passar o governo " mãos ma·is· 
habeis, o que já não realizti por não estar presente o dr. 
Francisco Maciel, qne será por n6s recebido com intima 
satisfação. 

Dizeis que o sr. Gaspar Martins umostrou-se muito 
desgostoso com a organisação do governo provisorio", des ~ 
gosto proveniente, segundo o mesmo doutor, de" não 
estar a revoluçãv rio-grandense representada no governo, 
que deve t:er um prodncto d 'el1a '" e desgosto que se es
tende «ás preterencias dadas aos demetrist<ts e combstas", 
aliás" de muito merecimento e de muita honradez" · ,· 

Em vista da urazãon de taes urefiexõesn, o dr. Gaspar 
Martins não aceita o encargo d e r·epresenta ute do governo 
provisorio no Rio da Prata. _ ·. 

Passo a responder ás 'l.rguiç:ões do dr. Gaspar Mar
tins, por v. infe1izmente aceitas, fazendo-o com a lealdade 
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elo amig.o e cam;irada que lucta pela victoria da. revolução 
contra a tyrannia, mas não pela vic tori a do eg:oismo pe1-
turbador do gaspa1ismo, sempre fünesto ã República. 

Tem v. perfeito conhE:címento do que havemos reali
sado, com os diminutos elementos de que dispomos, e 
tambem sabe qual a nossa situação em face do inimigo. 

Para mais esclarecer o seu espírito a respeito, o Anni
bal escreve-lhe extensa carta. Por ella verã v. quanto são 
desarrazoadas as «queixas» do dr. Gaspar Martins: r. 0 por
que a organisação do governo provisorio foi levada a effei 
to por força de circumstancia, do momento, as guaes exi 
giam soluções diversRs, e isso mesmo o fiz depois de in
stancí::is do sr. Barros Cassai e de otüros amigos de igual 
va 1 ia ; 2 º,porque a revolução do Rio Grande veio bater ás 
portas do gove-rno , que a alimerda de tudo, onerando-s·e es
pontaneamente e fazendo-lhe toda a classe de concessões, 
até elevar Salgado á posição de chefe (infeliz inspi'ração 
minha, devo confessal·o /), para que elle demonstrasse á 
evidencia a maior incapacidade milz'tar, como ha de ficar 
1egist'1·ado sem ·o menor desmenizdo; 3. 0 , porque não ha 
taes preferencias a demetristas e comtistas, factos que 
absolutament e desconheço, pois todas as exigencias da 
gente do dr. Gaspar t~m sido satisfeitas sem a menor reht
ctancia, po1 pensar o governo-ingenuo que foi! -que não 
se tratava de politicagem e sim de servir apenas á revolução 
em nome da Patria. 

Desfazer, porta nto, os actos praticados, seria uma 
desconsiàeraç:ão sem nome a todos os que trabalham a 
meu lado e cotll o;; qu<1es sou inteiramente solid;;irio, por
que, si «<lemetrismo" e «Comtismo" éservir com honestida
de, sem perceber vencimentos, e zelando pelo bem com
mum, sem desprezar a moralidac1e administrativa, não 
nttendendo. a nenhuma suggestão pessoal , eu sou « deme
trista" e "corutista" ao mesmo tempo . por ver que esses 
qualificativos rapresentRm o que ha de sedo na vida pu
blica e particular. 

A desconsideração a mim, ao Annibai, ao Mourão e 
aos demais companheiros, teria prolongamento até ao 
Demetrio. encarregado de levantar o emprestin:io, desde 
que elle .fosse destituzdo para dar pre.ferencias a Gaspar 
.Martins e Ruy Barbozr:. -aquelle o maior perht1bado1' da 
paz no Rio Grande do Sul e este n mais criminoso dos m 1 ui-
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nadares do aedi~o da Republica, accusação merecida que v. 
já lhe fez muitas vezes. 

Praticar semelhantes actos seria attentar contra o 
exito futuro da revolução e proclamar ao paiz que apenas 
fazemos questão de homens, e de homens ruins, porque 
entre Floriano e a sua troupe, de um lado, e Gaspar e 
Ruy do outro, não sei como escolher. 

Não tenho preoccupações individuaes ao fallar assim, 
bem o sabe v_, que bem me conhece, mas não devo assis
tir , com a responsabilidade da posição que occupo, ao es
pihacelamento das instituições que nos arrastaram ã !ucta 
em pró! da Nação enxovalhada pelos falsos republicanos . 
E, se me externo com esta franqueza, -cumpriudo um dever 
de amigo leal e desinteressado, é porque acredito que v. 
foi illudido em suas puras intenções de patriota. Desde, 
porem, que assim não seja, cabe-lhe vir quanto antes assu
mir a chefia do governo, para que vinguem, «com toda a 
sun. responsabilidade», os novos planos que propõe. Eu, 
sempre obediente ás preficripções da honra, ficarei no posto 
de combate que por ellil me fôr designado. 

Deve, pois, v. vir se m a menor demora para que possa 
ouvir de viva voz os protestos contra as descortezias do 
sr. Gaspar Martins , que vem m8is uma vez perturbar a 
obra g loriosa da revolução. Ouvirá v. do pi-opn·o Salgado 
o que já deste ouvimos:-« a revolução do Rio G'i'ande esta
z1a perdida incontestavelmente; o estabelecimento do gove1no 
jJ:>ovis01io veio salval-a/ " Sabetá mais você, saberá tudo 
qua;zto de pernicioso existe na dúecção do exercito de Sal
gado, que acaba de consentir na invasão do Estado, ficando 
de braços cruzados por entre os protestos de innumeros offi
ciae s que o quetem abandonar. Tubarão está sendo fortifi
ca do pelas forças do Osc::i.r e do Firmino, isto depois do 
brn vo Perry haver obrigado o Firmino a evacuar Tubarão 
e Araranguá, apezar de dispor apenas de um punhado de 
valentes. 

Si já era affi.ictiva a nossa situação depois que chegaram 
a este Estado asforças de Salgado, as quaes s6 têm servido 
para onerar os magros cofres de que dispõe o gove1no e pãra 
arrancar-nos o pouco arruamento que serviria para prepa
rar expedições iguaes ás já organizadas, imagine v. como 
ficamos depois da sua carta, portadora dos máas conselhos 
do anarchico d1. Gaspar llfa1tz'ns ! 

E' preciso di:ier-lhe ainda quanto ao Ruy que este, em 
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carta que me dirigiu, declarou-me não ser possive1 levan
tar dinheiro na Republica Argentina para compra de ar
mamento, e pediu-me insistentemente p3ra que lhe fossem 
enviados os «Seiscentos contos de réis" que dizia existirem 
na alfandega de Santa Catbarina. 

Em vista do que exponho e tendo de luctar com a te
nacidade do Anniba 1 e de outros camaradas, que, a todo 
o transe, quere111 abandonar a revo1ução, espero que v. 
corra ao nosso encontro, afim de ver si é tempo ainda de 
salvar uma revolução cad2 vez mais complicada-graças 
á inepcia de uns e á malevo1encia de outros. 

Assim pensando, e apezar da minha unatureza espe
cial», não tenho duvidado em fazer concessões e preoccu
par-me com outras, da unica fórma µossivel, 0 bem da cau
sa commum, como v. vtrã da carta que ora lhe escreve o 
Mourão.-Do amigo e velho camarada, Lorena.» 

Em face de todos estes factos, o leitor ha 
de .lembrar-se do -famoso poema de Ariosto
Rolando Furioso- e do seu phantastico perso
nagem, o general sarraceno Agramante, no 
meio da deshamonia que lavrava noi:; seus ar
ra1aes. 

Realmente, não havia a menor duvida: 
reinava a discordia no campo de Agramante. 

Mas, não era dado ao illustre contra-almi
rante Custodio de Mello pôr um termo áquel-
1as desavenças, assumindo a chefia do governo 
provisorio do Desterro, como queria o bravo e 
inditoso Lorena, nã0 s6 porque gosava de pou
cas sympathias no seio de sua classe e inspi
rava pouca confiaüça, (rJ como porque, á exi
gencias de seus companheiros de revolta, fôra 
constrangido a assignar, a bordo do Repubiz"ca, 

(1) Vide livro intitu1ado-Notas de um Revo.ltoso-Dza
rio de Bordo,-pub1icado pelo jornal «Commerdo de São 
Paulo". 
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urna dechração formal de que não aspirava o 
poder, apesar de já o haver dito em seu mani
festo á nação . facto que confirmH- realmente a 
desconfiança dos proprios camaradas nos in-
tuitos do bravo e intrepido marinheiro. (r) . 

E elle submetteu-se áque1la insolita exi-
gencia de seus subordinados ! . · 

Triste~ mui to triste é a posição dos chefes 
da força armada quando descem até os conll1ios 
criminosos com os seus commaudados ! · 

Quantas humilhaçõ~s, quanto desprestigio 
para a disciplina ! 

Mas, o que fazer, se o illustre contra-al
mirante sentia ternuns pela hberdade e votava 
odio profundo, implacave1 á tyJrannza? 

LIVRO TERCEIRO 

I 

A cidade de Ponta Grossa que outr'ora 
ficava á 3 dias de viagem da capital do Estado, 
á 12 de Março estava apenas á 9 horas, porque 
n'esse dia inaugurou-se o trafego da estrada 
de ferro. Como é de suppor, g-randes festejos 
tiveram lugar para solemnisar esse grande 
acontecimento. 

Bailes, isto é, musica, flores, dansas, sor
risos e luzes, foram em profusão offertados ao 
governador provisorio e ao sequito que o acom
panhou da capital áquella cidade hospitalein1 
na cerimonia official da inauguração. 

(1) Vid~ o mesmo livro. 
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. 
Não havia muitos annos, esse mesmo 

cidadão, agora governador provisorio, e então 
alli residente, encregue á sna clinica de medico, 
representára em um drama intimo o triste 
pape1 de prot0gonista. O povo de Ponta Gros

. sa o expulsou de seu seio. 
Elle s6 voltou áqne1la cidade, que outr'ora 

vin-t convulsionada e prestes á immo1a1·o em 
holocausto á sua inditosa victima, agora, reves~ 
ti.do do cargo de governador provisorio, isto é, 
das funcções de primeiro magistrado do seu 
Estado, 

Offereceram-lhe em Ponta Grossa, a1em 
do baile, um lauto banquete, ao qua l compare
ceu o major do exercito Colonia que passando 
pelo acampamento legal de Itararé, allegára. 
vir ern uma comm1ssão do chefe da nação. 
Essa commissi'i.o, dissera o major reservada
mente aos chefes legalistas dagúella fronteira, 
era a de revoltar as forças de linh:-i., que haviam 
capitulado no Estado do Paraná, contra a revo
lução triurnphante. Os chefes deixaram-n'o 
passar; rnas, -o misero officia1 vinha deliberado 
a desertar para o inimigo. 

Esse o:fficial fez um discurso ardente no 
banquete e saudando o governador felicitava-se, 

. di?:ia elle, _/JO'J' estar ao seu lado resj;zrando a 
au'!'a da liberdade do Pmaná, elle que saht"ra 
da asphixza da tyrannza do Rzo de Jane-iro ! 

Esse o:fficia1, que àesertava assim para o 
inimigo, tinha recebido do marechal Floriano 
e do illnstre general Moura, ministro da g-uer 
ra, as maiores provas de confiança e de estima ! 

. ~- .'"" 
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Veremol-0 mais tarde findar a existencia, 
tombando atravessado pelas balas da legalidade. 

A situação politica despensava qualque:r 
formalidade para a acquisição do titulo de cida
dão brasileiro. 

Na imprensa do tempo encontra·se a de
claração de um cidadão, residente na Lapa, Ale
xandre Cechelero, escolhido para o cargo de 
intendente, recusando essa honra conferida á 
sna pessoa por querer conservar a sua nacio
nalidade de cidadão italiano. 

Esse barateamento dos f6ros honroso~ de 
cidadao brasileiro era certamente para compen
sar as imaginarias violencias exercidas pelo 
governo legal sobre o elemento extrangeiro. 

Be11a revolução! Revolução philosophica 
que procurava para a humanidade um estado 
de equilíbrio ! 

O commandante da fronteira do norte 
Telemaco Borba, em princípios de Março, re
cebeu em seu acampamento de Jaguariahyva 
diversos emissarios, mandados pelos federalis
tas de São Paulo, para assentarem ou combina
rem o plano de invasão d'esse Estado; ven~m u 
auxilio qne precisava a revolução e informa
rem-se ainda mais da epocha em que se reali
saria a entrada do e.xe1cüo libertador no terri
torio paulista. 

Os emissarios foram os cidadãos Gustavo 
de Mei1o, chefe politico de A varé, Joaquim 
Theotonio, de Pirajú, e Galvã,0, do Rio Verde, 
e não podendo responder o commandante da 
fronteira de modo a satü:fazel-os, aguardaram 
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a chegada do general Piragibe que se achava 
em marcha para aquelle ponto, 

Os jornaes do tempo e desse mez de Mar
ço, inimigos do governo legal, e, portanto, or
gãos da situação revolucionaria, não podiam 
encobrir a decE:pção que soffrera o ccfederalismo)), 
ao saber que a eleição para presidente e vice
presideute da Republica, ruarcada para o diP
r. C' de Março, correra perfeitamente, sendo 
e1eitos para o primeiru destes cargos o dr. 
Prudente de Moraes, e para o segundo o dr. 
Manoel Victorino. 

Assim, o marechal Floriano ::iccusado de 
tyranno, de despot3. e de dictador e de querer 
perpetuar-se no podei-, desferira um golpe 
tremendu em seus inimigos, patenteando o seu 
respeito á Cor::stituição da Republica. 

Para o leitor avaliar como cc•rtára fundó 
aquelle golpe, Jeia estes periodos de um artigo 
da «Federação)>, de 17 de Março, que por exten
so não transcrevemos todo. 

«Practicamente a eleição antes de ser uma farça é um 
perfeito escarneo-. 

Será Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil o candidato suffragado por uma parte insignificante 
do e leitorado brasileiro ? 

Terá valor real a eleição realisada, quando pelas cir
cumstaucias do momento revolucionario, alguns Estados 
da União 11ão concorreram a ella ? 

Não ha affi.rmativa possível que se justifique, não se 
pode responder senão negativamente. 

Desde que a vontade nacional integralmente não se 
manifestou livremente, desde que os E~tados não poderam 
agir, uns pela completa separação do centro em virtude 
das victori as revolucio11arias, outros pela compressão do 
estado de sitio, ~utros ainda pelas agitações e conflagra-



144 DIAS FRATRICIDAS 

ções, não se pode encarar, em hypothe:se alguma, como 
legitimo o resultado eleitoral do pleito de r . º de Março. 

O que será pois em frente de tudo isto, este desastre 
a roda da urna popular ? 

Atravez de que prisma pode ser encarado o arrojo do 
poder dictatorial do Vice-Presidt:nte? 

O que o justificará por mais esta affronta aos direitos 
dos brazileiros ? · 

Só vemos um ponto, só encontramos um lado por 
onde se pode escorregar a sua habilidade e o seu impatrio
tismo. 

E ' ter engendrado, annunciado e realisado a farça 
·eleitoral para por meio della livrar-se do poder que hoje 
já lhe é um fardo pesado, uma esp_ecie de esp8.da de Da
mocles sobre sua cabeça, e, antes da prestação de suas 
contas, buscar em outras paragens e em outros mares, 
dias de reponzo e descanço para sua alma dolorosamente 
affi.icta, _para sua consciericia amargamente accusada , pelo 
muito de mal que, fazendo a esta grancle patria inteir", fez 
a si mesmo na sua torturosa administração presidencial.» 

O artigo é do distincto dr_ Claudino dos 
Santos. 

Mas, se .o chefe da nação não mandasse 
proceder a deição ? 

Quizeramos que o escriptor respondesse se 
tudo quanto elle, o seu par.tido, e a sua im
prensa diziam apaixonadamente do marecha] 
Floriano, não lhe seria perfeitqruente applica
vel se a e1eição não tivesse tido lugar? 

A eleição não foi uma farça, nem tambem 
um escarnêo, como diz o distincto jornalista, 
porque affirmál-n seria desC'onhecer a honor-a
bilidade do partido de que é campeão, _actend.en
do-se a que mais tarde o eminente cidadão em 
quem recahira a maioria dos suffragios teve o 
apoio inco.~dicional do partido do illnstre es
criptor e que aquelle n1esmo cidackio traha1hára, 
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antes des~ e apoio, para a. paz e qu~ conseguira 
firmal-a, e que, ainda ruais, fizera questão da 
amnistia, dessa amnistia que lançou um véo 
sobre 0S crimes da revolução e sobre os seus 
autores. . 

Ora, os partidos, como os homens de bem, 
s6 devem reger-se pelo justo e pelo honesto; por 
tanto, não devem pactuar hoje com as farças e 
escarneos que hontem condemn&vam, nem 
aceitar favc•res, actos generosos e magn:::.nimos 
de um poder que· hostilisaram por illigitimo, 
illega1, e m1 ll0 e que, seguudo diziam, trazia 
11a fronte o estigma da condemnação nacional. 

O marechal Floriano andou patrioticamen
te mandando proceder a eleição de r 0 de Março 
e o illu!:>tre cidadão, sobre o qual convergiu a 
maioria dos votos, foi muito legalmente eleito. 

Ninguem dirá, com jt-istiça, qne fosse cul
pa do chefe da nação nãv terem os Estados 
revoltados tomado parte no pleito. 

Porque não depuzeram antes as armas? 
O que ardentemente queria a revolução 

era que a eleição não se fizesse para poder jus
tificar as accusações 1ànçadas ao marechal e, 
assim, attennar os males· coir que açontava a 
patria e obter talvez da posteridad~ immeréci
do perdão pelo sangue que derramava em sua 
marcha criruinosa e siniEtra. 

O governo e o e.xerdto lz'berlador começa
vam a molestar-se com os boatos. Já tardava. 

Sob a epigraphe-.Roatez'ros-appareciam 
artigos ameaçadores na imprensa.. A situação 
dominante, que extranhára e verberára o facto 
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da prisão de a1guns cidadãos, nos ultimos tem
pos da gestão do governo lega1, por espalharem 
boatos alarmantes, mas favoraveis á causa re
volucionaria, eil-a inquieta, iracunda, ameaçan
do de morte áquelles gue imitavam-na pondo 
em circulação t:J.oticias contrarias aos interesses 
da revo1 ucão, · 

Gum~rcindo, por intermedio de seü secre
tario o cidadão Fernando Pires Ferreira Filho, 
dirigiu á respeito um longo cfficio ao governa
dor provisorio, que por extenso s6 faremo·i' a 
transcripção de uma parte e essa basta para 
dar idéa elo tremendo castigo que ameaçava os 
autores dos boatos : 

«Diz o exmo. sr. general que foi de bondade extrema 
n 'este Estado quando teve duas praças de guerra em seu 
poder, mas que esta benevolencía cessará si esses ousados, 
que parecem desconhecer a lei da guerra, continuarem em 
sua m esquinha propaganda, e garante a v. ex .. todo o apoio 
de sua força para a punição d 'esse,; perturbadores da paz 
que actualmente existe n 'este Estado, e ·este castigo não 
terá disti.ncções para as posições sociaes que occupem. 

Pede ainda a v ex. tornar publico que nada existe 
que possa inspirar receios quanto ao futuro, pois o inimi
go não se mostra em hostilidades e a união existente entre 
os chefes revolucion~.rios e suas forças, assegura a repulsão 
dos adversarios caso tentem sahir de seus arraiaes. 

Aproveita o mesmo exmo. sr. general a occasião para 
mais uma vez manifestar o apreço e a consi'deração que 
tem a v. ex .. 

Sande e fraternidade. 
Fe1'nando Pires Feneita Filho, major secretario do 

commando em chefe.» 

Como vê o leitor., o chefe das forças inva
soras allude no officio á conducta bondosa que 
teve com as duas praças de guerra: que capitu
laram . 
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Não ha dnvié1a que Gumercindo pessoal-
mente portara-se bem para com o:,, prisioneiros; • 
infefü~mente, porém, como vimos, muitos· de 
geus sequazes não o imitaram. 

Elles abriram esse estuario de sangue em 
que a preamar era constante, e onde foi desa
guar, para eterna vergonha de a1guns chefes 
lega1istas, a vida dos vencidos, á pretexto do 
direito de represa1ia ao qual o odio , e a vingan
ça, emfim, todas as paixões más, deram a mais 
ampla e criminosa extensão. 

Pessoas em q ne depositamos a mais com
pleta confiança affinuam que o caudilho rio
gr~ndense ignorára as hecatombes dos prisio
neiros. 

E' verdade q ne, como verá o 1eitor mais 
tarde, el1e lavrou uma ordem para fusilamen
tos; mas, as autoridades po1iciaes davam ás 
victimas de suas perseguições um aspecto tão 
facinoroso; descreviam-nas tão fataes ao socego 
publico, á vida e á propriedade de seus amigos, 
que o caudi1ho foi arrastado á esse acto pelas 
informações ca1umniosas daque1les seus ageu
tes. 

No Estado do Rio Grande do Sul, onde 
elle tinha interesses politicos immediatos, onde 
a atemosphera estava prenhe de odios, e agita
da pelas paixões violentas da épocba, accusa
vam-no, com rasão, de varias crimes; mas, nós 
qne memoramos os factos da revolução no Pa
raná, temos de julgar o caudilho p.ela norma 
de suas acções n 'esta parte do territorio nacio
nal. Os bravos Serra Martins, Muricy, o illus-
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trado ·dr. MarceHino Nogneira que se distin· 
guiu na defesa dd Lapa e mu'itos outros dev~m 
a vida ao candilhu. 

Ao governador, mai::. que á qualquer outro, 
os boatos contrarias aos interesses da revolução, 
traziam-no sobresaltado porque descorti-nava, 
no fundo de todos elles, a verdade, e via appro
ximar-se a hora do desmoronamento dos arcos 
triumphaes, levautados em homenagem ás vic
torias de um instante, e n'essa catast.rophe 
sepultarem-se as .alegrias, os planos, os pro-. 
jectos e as coroas de :flores da victoria, · cuja 
existencia eohemera lhe deveria lembrar as 

1 . 

rosas de Mallierbe. 
A' horas mortas da noite, entrcgnc;' á locn

brações penosas; s6,em sen gabinete, emfrente 
de nm cada ver que ont'ora se chamára consci
encia, elle deveria ver certamente desfilarem 
os espectros ensangueutarlos dos heroes de Ti
j u cas e Lapa. E11 e de veria vêr um a procissão 
sepulchral; os manes sagrados de desenas e 
desE.nas de ~ eus compatriotas que vinham do 
paiz da Morte, gé1ido paiz eru q11.e se entra pela 
sepultura; lançar um anatbema sobre o filho 
precito do Paraná; deveria ver as cinzas inani
madas que se haviam corporificado por mo
mentos e abrindo, umas as sepulturas,, outr_as, 
levantando-se das campinas, das encostas das 
cochilhas, e das mattas qne lhes serviam de 
leito mortnario, pass:nem gravemente ante 
elle como pa11idos, tristes e so'mbrios tropbéos 
qo trinmpho, embora rapido, da barbaridade e 
do fratricídio. 
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. Carneiro, Dnlcidio e fi_myntbas, segtiidos 
do? outros bravos que cahiqun lealmente na 
lucta, defendendo o seu posto de honra; de
pois . . . . depois, os degollados , as victimas 
do crime perpetrado fria e cynicamente ! 

Par~cia-lhe certamente, que os espectros 
arrastavam as suas morta1bas e qne o seü 
silencio seria tifo absoluto, Lão completo, como 
ü àa morada que lhes servia de derradeiro 
quartel, se ao passarem por elle, um á um , não 
parasse por um momento e exclamasse : 

- Em nome da Patria, sê maldicto ! 
E sse anatbema tun1u lar parecia lhe cah1r 

sobre a consciencia morta, e lá pei1etrar como 
a lamina -glacial da adaga dos degolladores na 
garganta do misero venciil c1 e prision.eiro a 
quem o tGror antes da immolação paralisáni 
a vida. Insensibilidade completa, absülnta ! 

Era o gelo atravessando o gelo ! · 
Quando os primeiros albores da manhã 

entravam indicisos pelas vidraças do gabinete 
do primeiro magistrado do Parauá, restava-lhe 
do frncto de s-uas locu brações o desejo ardente 
de fugir, o proposito firme de salvar. a sua in
dividu::didade da borrasca que se app.roximava. 

E, pouco depois, o dia se definia, e, então, 
jnlgava vêr os espectros atirarem os seus su
darios ensanguentados aos seus pés, e desappa
recerem na lnz, porque voltavam ao seio da 
immortalidade. · · 

E e11e attribuia as visões que se extin
guiam, nas irradiações luminosas do dia, ao 
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cd.nsaço do cerebró que nem por isso perdera 
as faculdades imaginativas. 

Medic<.' e materialista, alma , remorso e 
Deus eram para elle productos de crenças 
piegas; conveuções dos seCLilos de obscuran
tismo que a diffusão das luzes rasgou e atirou 
os seus velhos e bolorentos fragmentos á 
corrente impetuosa do passado. 
, Desde o começo do mez de Março que o 
governador provisorio, os drs. Westphalen, 
Generoso e ontros estavam combinados a de
sertar de seus postos para Buenos Ayres, por
tanto antes do fracasso de Saldanha da Gama 
na bahia do Rio de Janeiro. 

Em telegramrna de i 1 d'aquel le m <:z dizia 
o governador ao sen amigo Westphalen, j::i. 
então na capital de SanLa Cath <-1rina, depois 
de manifestar desco11fianças dos -telegraphistas, 
e propôr ~ . cidadão Jo.aquim Augusto de Abreu 
para a caixa econom1ca : 

· "Temos receio que rebocador (r) R epublica nos levan· 
do nos entregue em Montevid éo á Victorino (2 ) que na· 
turalmente m a ndará a bordo saber resulüiclo commissão. 
Deixamos vosso criter ium e ,;e vos parecer que iremos se
guros , ou se nos le var directamt'nte Bu enos Ayres, demo
rai partida e a visai-me urgencia. Saudei p ovo em vosso 
nome por chegada trem Ponta Grossa. Felicito-vos, abra
ços . Menezes Dorian. 

Portanto, _os desastres posteriores -da 
revo1 ução s6 fizeram com que o governador 

(r) Deve ser crusador e não rebocador, o que queria 
dizer o governador. 

(2 ) _Dr. Victorino Monteiro nosso ministro, então, na 
republica do Uruguay. 
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abreviasse a realisação do plano já c0ncebido e 
combin:;ido com o dr. Westpbalen e os outros, 

Como d.eve te1' visto o leitor, o governador 
receiava que o capitã0 tenente Lar'1, c:ornman
.dante d·o «·Repú bJica)) entregasse e11e e os seus 
amigos . ao ministro_ brasile'iro Victorino Mon
teiro, acreditado junto ao governo urnguay6. 
As rasões que Doria tinha para duvidar da 
h.aldade · d~1quelle ·bravo official de marinha, 

·são ignoradas por n6s. 
Doiia, apezar do plano assentado de fugir 

brevemente, tratava de todo~ os assumptos, 
comó um bom cabo de guerra que mascara o 
seu 1úov~m~nfo de retirada, sem nem de leve 
trahir por palavras ou qualquer acto inconve· 
niente .. ~ seu. projecto de fuga, apezar da agita
ção de seu espirita ante a perspectiva do futuro. 
Logo que o contra-almirante Custodio de Me1lo 
soube do desastre de seu collega Saldanha, 
càmmuuícoú·-o ao caudilho Gumercindo, sem 
se àpr.essar de transmittir tão fatal nova ao 
governador._ 

Gmnercind.o, á seu turno, nada tarn bem 
revelou 'logo,· o que é de extranhar. Parece que 
tiuh.a.U} ·bnçado á margem a primeira autori· 
dade do Estado. 

' : A; 17 de Março, Doria, cada vez mais ap
prehen-sivb' e ate1·rado, dirigiu um tele.gramnia, 
urgente, c!frado á Westephaleu n'e:::tes termos: 

~Ac~bo ser surprehendido ordem almirante para Gu
·rnercindo coricêfltrar todas as forças aqui com toda urgen
cia e seguir conferenciar Paranaguá . Compreh~nde máo 
efieito retirada população e tropa. Presumo almirnnte re
ceia embarque forças porto Torres. Receio pouco acceita-
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vel pelo risco que correriam navios inimi.go,s ~l.li--:--'qtl.aP.~9 
Floriano dispõe francamente barra Rio Grandê:..:::·rt;i.fprnüi.i 
urgente o que sabeis. Urge pmtidâ pri:meí.hF 'víípin-' 'Bue'-
nos-Ayres. Saudações - M enezes Dm'it~:n ·, -~ ,:.. . '.· .. : 

O gripho das palavras, é· . .ng.~sh· ; · ';en~~· , 
pois, não estão as~im no ot~gi!l"al.:.' "(j.tiphapT?_s 
para salientar bem a anciedade,: d9: .. góvei-nà<;lor 
de fugir · quanto antes. . ., '.. ; : . · ,· .·: ·:.·· 

Realmente, não faziam ~bsô1uta'illerife ;câ
so do governo do Estado aqtje-lle~ ' d~~s · c"hef~'s, 
e para corroborar essa assen;ão basta ' l~mbra~ 
que,estando Gumercindo e _,Cu_st.odio·'n6 .·~stad9 
do Paraná, o primeiro em PoP.ta Grbssa 'e O s'é
gundo em Paranaguá, ponfos s~rvidO:s péki 'tê
legrapho; o governador v'aipedir' ~i'-W eS'tep'li~~ 
len que se ~cha em Floriano.pôl-l's; :e*tao·· ~11iCla 
Desterro, informações, expli~aÇões s«':íbre:aé_iue1- · 
la concentração. · · ' · .. '·· · · : ···· "-" '·<:. 

Não tardou muito, elle as teve· dé. Gul,fier
cindo e antes que recebess.e q1ÍalqÚ.er res.posta 
de seu amigo, já de novõ telegra'pl:iav:a aíiidà 
em cifra, d'este modo: · .· ' ... · ,, _ .. · :-.. • · · ''' 

uDr. Westephalen-Urgentis_simo-Desh~rro '. ·' : l\'hli i
. rante declarou Gumercindo que ~ald~t:il,ra·' .. en.tr.egára-se 
. Floriano. Combinou Gumercindo., r~tira,r , ~o9a~ {o_i:ç~s 
para bordo. Cousidero isso perdição r'evoluÇãó . AC-à·utelq 'i-
vos. Mandai por qualquet puço· Arhíúra ('r} á'qui" idm 
urgencia. Respondei-me hoje-Menezes Dor.{i/ . -2. ·· :~ 

Ainda o gripho, como já dis:se_tp.os_, é: posso. 
Realmente o governador e$ta-va .apuFa_çllssimo.l 

E nm tal governador e 0.s s.eü,$_ s:eql}~z~'s 
ousaram atacar o vice- governado.r Vicente ·Ma
chado, quando, · se.m forças parà oppÔ"r _aos:i~~a-

.. : ' ~. : ' .... . . •,_ _. ~ . . .·. 
J, ,, . :1·r 

(r) Vapor. . 
:1- . . .. :·:,. ' 

• ..... . ·1 . 



DIAS FRATRICIDAS 1 53 

sares do Paraná, porque todas estavam sob as 
, ordens da autoridade militar que abandonou o 
Estado por ter entendido ·ser a defesa impossi· 
vel, seguiu com aquella autoridade para o visi
nho Estado de São Pau lo! 

Decididamente o chefe revolucionaria Lau
rentino Pinto não se coadunava com o estado de 
cousas da ri;::voluçâo e principalmente com o 
methodo de distribuir j ust1ça. 

Vimo1-o protestar contra os crimes exerci
dos nas pes~oas do povo e na dos officiaes e 
tropas que capitnlaram 11.a Lapa; eil-o agora 
dirigindo significativo telegramma ao 111inistro 
da guerra á proposito .de uns officiaes que elle 
?·:m:missionára nos postos immediatamente su
periores aos que occnpavam. 

O telegramma foi expedido de Paranagná 
110 dia i 5 de Março. 

Eil~o: 

uM-inistro Guerra. DestE:rro. Se reconheceis que Perry 
·e Canto niuito 'merecern não os deveis prejudicar s0mente 
para não causar desgostos a outros. Actos justos jamais 
causaram perturbação serviço, antes satisfação vaidades 
ou caprichos trazem sempre desiquilibrio compltoto. 

N'este corpo ele exercito só eu posso reconhecer com 
vantagem as necessid<ides reclamadas pela ordem. Meus 
commandados a lmejam aµenas a victoria e como recom
pensil de seu valor mais de nma vez comprovado só que
rein o sacrificio mais árriscado. Se commissionei-os foi 
porque necessito dessa., provídencia. Se os companheiros 
desgostosos merecem, devem tambem ser contemplados; 
se, porem, possuem como requ.isitos a pretenção e a vai
dade o despreso parn elles .-Insisto pela approvação do 
meu acto ou, então, outro que me substitua. Esse poderã 
fazer o que eu não sei :-01ganz"sar casando o capichç _de 
antes com necesçidades reclamadas .pelo momento. Apres
s·o-me no entanto a declarar que não descubro em vós um 
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minimo vislumbre de má vontade para esses que são o 
prototypo da honra de duas classes ; um trélz no peito 
duas cicatrises que symbolisam o seu valor ; o outro, tem • 
o nome esf'ripto no livro .dos execrnndos da tyrannia. 
General Laurentino Pinto .Fi"lho». 

lpfelizmente não conseguimos descobrir a 
resposta dn ministro; mas, certamente a iu· 
sistencia de Laurentino foi atteudida. 

A severidade que esse chefe revoluciona
rio exigia no cu mprirnento do dever, fizeram
n'o estimado daquelles que serviam sob · suas 
ordens; os ou_tros chefes, porém, quasi em sua 
totalidade, não o apreciavam, como sabe já o 
leitor. 

Isso é faci1 de com prehender·se. 
Procurar quanto µossivel evitar assassina· 

tos, desmandos, roubo ou saque; verberar 
energicamente os seus autores, é, pelo menos, 
t0rnar-se antipathico áque1les que entendem 
que nos dias revo1uciouarios o povo ·e a solda
desca desenfreada devem satisfaser as suas 
selvagens e criminosas paixões. 

O governador provisorio, á pretexto de ir 
ao Rio da Pmta contrahir um emprestimo para 
a revolução, estava prompto para fugir

1 
como 

já sabe o leitor. . · 
A ave presentia a tormenta; ia procurar 

abrigo em paragens onde a borrasca não enca
pellasse os mares. 

O Dzario do Commetdo de 24 de Março, 
e a Federação de 25 do mesmo mez, annuncia
vam a partida do governador. 

Naque11e dia, dle dirigiu ao general Car-
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do.só Junior, alheio ao plano de fuga de seus 
amigos, o seguinte afficio : 

uAo cidadão general Francisco José Cardoso Junior. 
Tendo de seguir com a . maxima urgencia para .. as Re

publicas do Prata, em missão do govern0 federal, resolvi 
passar-vos o governo do Estado, de que me acho investido 
em virtude de acc lamação do povo paranaense e assenso 
unanime das forças revoludonarias de mar e terra , por 
occasião da tomada deste Estado ; e tomei esta resolução 
porque vos reconheço como militar prestigioso e cidadão 
dotado de grande intelligencia p<=tra dirigir os destinos do 
Paranã e porque representais perfeitamente o pensamento 
do partido ora dominante, de cujo directorio sois presi
dente. 

E como, em conferencia que comvosco tive, me decla
rastes que podia contar com o vosso patriotismo e valioso 
concurso, tenho a honra de vos convidar para assumirdes 
o governo do Estado. amanhã, 25 ás 9 horas do dia, neste 
pd!acio. 

Asseguro-vos a minha franca e leal coadjuvação em 
tudo que for para o bem da nossa patria. 

Sande e fraternidade. 
24-3-94. 

Dr. joão de Menezes Doria." 

O governo do Paraná tornára-se para a 
revolução o lejto de ferro de Procusto, como vae 
vêr o leitor. 

A imprensa, os chefes revol ucionarios dis
farçavam como podiam a situação critica que 
começava para as armas rebeldes. 

O general Cardoso Junior, muito contra
riado, teve de aceitar a infeliz missão de gover
nar ao despontarem os dias nefastos para o seu 
partido e para a rev9lução. 

No dia 26 de Março elle lançou á publici
dade o seguinte manifesto : 
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uAO POVO PARANAENSE 

S.:ilicitado instantemente pelo illustre governador des
te Estado, assumi hontem a direcção politica e adminis 
trativa do mesmo, nã) trazendo para este posto provisorio 
outra politica que não seja a defesa das instituições repu
blicané\S, o amor pelos adversarios momentaneos e o acato 
ás familias, cc1jo respeito colloco acima de tuào . 

O meu passado foi sempre pautado pela discrição, ora 
harmonisa11do as idéas que me parecem mais seguro pe
nhor á effecbva organisação republicana, ora pondo em 
jogo toda a minha actividade no sentido de concilia.r as 
fac9ões oppostas, e apparentemente hostis. Não tenho 
odios, nem paixões . O meu governo será um phet1.otne110 
occasional e sucedaneo á marcha natural da politica para
naense. 

Viemos para este posto de aHa e melindrosa reaposabi
ltdade apenas para substituir provisoriamente o governo 
deste Estado. 

O seu governador não podia deixar de partir para as 
republicas do Prata, em emissão especial do governo fe
deral, segundo o manifesto em seu officio a nós dirigido. 

A sua ausencia será breve . 
Assim, pois, dentro em poucos di<ts v0lverá ao seu 

posto trasendo á sua terra natal os recursos de que carece 
pflra a immedi:Jta realisação do objectivo politico, a qual 
ha mezes, preoccupa e acendra o orgulho dos seus co-es
tadinos . 

Confiamos na sua actividade, no seu patriotismo e na 
sua intelligencia. Quanto a nós saberemos proseguir na 
politica de conciliação e de fraternísação pela qual pro~ 
pugnamos sempre, tomando em conta que a escolha cahio 
antes na tradicção singela ruas immaculada da nossa pa
tente, do que no prestigio ou na popularidade politica, que 
a vaidade nos levasse por ventura a aspirar. · 

_Yenho, portanto abraçar os receíosos e harmonisar Oi 

parbdos, aos quaes não assiste o direito de se hostilisa
rem. 

As felicitações de seus correli~ionarios 
che~avam de todo o Estado; mas, o . povo que 
n:mtas ve7.es é vidente, sem auxjlio de sortile
g10s, lera atravez das brumas do faturo as tres 
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tcrriveis palavras qne perturbaram o festim de 
Ba1thasar e qne iam ser escriptas, não com let
tras luminosas, mas com caracteres côr de san
gue, nas vastas rn t11:al h~s do edificio revol ucio
na rio, contruidas de ossadas humanas, e de 
alicerces frageis como os· da estatna de ouro de 
Nabucodonosor. 

Cyro estava ás portas de Babylonia. 
Veremos o i11ustre cidadão general C::ir

doso Junior deixar tamberu breve o governo. 
A revolução, como Macbeth, aterrava-se, 

fug-ia adiante do espectro de Banquo. 

II 
O governador á 25 ·de Matço partia para 

Buenos Ayres com alguns amigos . 
ccA Federaçãon declarava á 27 do mesmo 

m.ez quP, dentro em poucos dias, e11e voltaria 
ao seio da scciedade pa.ranaense. 

Ninguem acreditou n'isso, nem mesmo os 
seus mais i 11gen uos partidarios. 

A' calcular. pelo que annunciava a impren · 
sa da situação não havia homem valido que 
não estivesse de arma ao hombro. Os batalhões 
e regimentos contavam-se ás dezenas e se re
almente essas forças não existissem senão no 
papel, uma floresta de armas ia oppor-se á le
galidade, e a revolta poderia dizer como os 
gaulezes: se o céo cahisse nos o ampararíamos 
com as nossas lancas. 

Os homens m~is proeminentes da situaçã~ 
deram os seus nomes áquelles batalhões e 
regimentos, pela maior parte, imaginarias. 
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Mas, a verdad1: -é que o elemento extran· 
geiro preponderava · n'essas poucas forças qu<:> 
a revolução conseguiu reunir, e qúe só os in

ividuos nomeados officiaes constitnirião al
guns batalhões e regímen tos. 

Soldados combatentes, porem, eram pou
cos em relação á prodigiosa abundancia de 
officiaes. 

A mentira offerece um campo vasto para· a 
exploração de recursos em certas emergencias. 
Assim, a imprensa procurava animar os corre
ligionarios até com cousas absurdas. 

O pref.::ito e o commissaric de policia de 
Paranaguá distribuíram um boletim em 27 de 
Março n'estes termo.s : 

AO POVO 
11As noticias recebidas da Junta Governativa pelo sr. 

almirante C.istodio de iVIello faze~ acreditar que a revolu
ção será victoriosa em poucos dias. As pob::ncias es tran
géiras já não reconhec_em o governo do dictador Floriano 
Peixoto. Os ministros acreditados no Rio d~ J aneiro reti
raram-se para bordo dos nRvios de suas m1ções. 

Viva a Armada Nacional ! 
Viva o Exercito Libertador! 
Vivão os Chefes da Revolução ! 
Parnnaguá, 27 de Março de r 894. 

Ptiscilliait0 Corrta, Prefeito ; José G. Pereira Gui
marães, Commissario de Policia». 

Mais farde veremos cahir fusi]ado pelas 
balas da nevrose homicida o inditoso prefeito e 
outros dignos cidadãos. 

Mas, quandu uma revolução serve-se da 
mentira, á cada momento, e da falsidade para 
inocuhr em sen organismo a vida que se esv9.e; 
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ellci. apresenta o aspecto do enferme que· pres· 
tesa ser colhilo pe1a morte, o medico injecta· 
lhe uns cantos estimulantes para afastar por 
mais alguns instantes a hora fata 1, 

A vida é, então, ·toda artificial. 
As cousas se comp1icavam e agora s6 a 

tomada da cidade do Rio Grande, na opi .... ião 
de Gumercindo, podia salvar a reyolução e por 
tanto elle aconselhou ao contrª- ·almirante 
Mello essa empreza que lhe parecia facil; 

De Ponta Grossa dirigiu ao chefe da re
volta da armada este telegramma: 

«Almirante Mello-Paranaguá.-Estou convicto de 
que a victoria da revolução oepende presentemente de pe
netrarmos na barra do Rio Grande. A fraca resistencia 
que por ventura encontrarmos alli será nada em relação a 
que já vencestes tantas vezes, forçando a barra do Rio de 
Janeiro contra centenas de canhões grossos. 

A passagem do intrepido Uranus é um feitu assom
broso sem egual na hi!>toria du mundo. 

Salvemos , pois, o resto da valente esquadra, engran
decen:fo a revolução. e alcançaremos pelos menos a inde
penden cia do no >SO caro t<. io Grande. 

Viva a revolução ! 
Saudo -vos. -Gumericndo Smaiva». 

O caudilho como se vê, estava di~posto a 
separar o Rio Grande do Sul da cornmnnhão 
brasileira. 

Ain<fa se achava no governo o dr. M ene
zes Doria quanno Gumercindo assentou n'esse 
plano rodas as suas esperanças e immediata
mente, com a urgencia que as circumstancias 
criticas exigiam, tratou de propol-o ao contra
almirante; . mas, se tal plano parecia ao cg_udi
lho a unica salvação, a unica tabôa em que se 
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podia agarrar a naufraga revolução, já á mercê 
dos rolos das aguas :lo oceano; aos olhos do 
governador Doria elle se apresentava como a 
ruina completa, absoluta, a morte, emfim, do 
extenso movimento revo1ucionario. 

O seu espirito já muito apprehensivo, aco
bardado, se povoou de mais temores e e11e os 
externou ao ~eu amigo Westepha1en á 22 de 
Março no .telegramma seguinte, urgente, e ci
frado: 

· «Plano terrivel esquadra tentar forçar barra Rio Gran
de.- Gnmercinqo seguirá por ,terra.--Paraná e San ia Ca
tharina ficarão abandonados ! ! ! . . . . . Eu, Generoso, 
Motta, . . . . . (i) seguimos no «Henrique Barroso» Bue
n.os Ayres. Procurae meio digno seguir mesmo dtstino. 
Avisai-me resolução - Menezes Doria .- u 

Lança o seu Estado natal á aventuras 
como as da revolução; inunda-o C:e sangue e 
·depois foge~ foge aterrado quando ainda o.cau
dilhci nutria·esperanças de que mndasse a sor· 
te das armas qi1e começara-lhe a ser adversa! 

Ninguem contestará que o sen 1 ugar de· 
·veria ser nas fileiyas que iam bater retirada, e 
não no fausto, nos prazeres da bel la e adianta
da .capital argentina: 

Piragibe já · havia, então, chegado á Ja· 
gnariahyva com o seu corpo de exercito. 

· O seu primeiro cnidad·J foi dirigir ao co· 
rone1 Pires Ferreira, chefe das ·forças legaes 
em Itararé, como vimo<>, uma especie de pro
clamação concitando o a abandonar a 1ega1idade. 

(1) No telegramma ha uma palavra que não se pôde 
decifrar . perfeitamente ; entretanto, parece ser Thêophilo 
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E' um documento um tanto longo; ao 
leitor offerecereruos apenas uma parte. 

Depois de enumerar as victorias da revo
lução, não esquecendo de lançar sobre o chefe 
da Nação os qnalifi.cativos de despota e tyran
no, exprime-se assim o general: 

."A' vist~, pois, de todas estas victorias alcançadas 
pela Revolução, o que é que vós esperaes ? 

Sacrificar cáda vez mais o sangue de nossos irmãos, 
por certo que não,; SG>is brasileiros e amantes da nossa 
querida Patria ; vinde, pois, á nós que vos aguardamos 
cumo antigos camaradas acostumados a defender do nosso 
lado as liberdades e a honra da patria. 

E não podeis duvidar que a patria está comnosco . 
Para que prosegnir , camaradas, nesta luta fratricida de 
Brasileiros contra Brnsileiros só para servir as ambições, 
de um dictador sem patriotismo que uem o privilegio da 
farda que o honra soube respeitar sacrificando até velhos 
e antigos generaes, cobertos de glorias e se1:viços com o 
(\escredi te. p ara todo o exercito . · 

uPel a republica, pela patria, vinde a nós para evitar 
mais derramamento de sangue de irmã0s a que nos for
ÇJ.es em defesa da liberdade elo nosso caro Brasil, contra a 
oppressão d e um tyranno. 

Tudo pela liberdade ! 
Viva a Repüblita ! 

General Antonio Carlos da Silva Piragibe». 

Os chefrs revolucionarios n'estes docu
mentos lamentavam sempre a lucta fratricida, 
o sángne derramado; emfim, as desgraças da 
Patria ; mas, porque não depunham as armas, 
mesmo por esses motivos, principalmente de
p0is que O. marechal mandára proceder a elei-
ção? · 

Não se lembravam d'isso. Persistiam . na 
lucta á pretexto de salvar a 1iberdàde que não 
perigava, e a se deixar dominar pelas ambições, 
pelo amor. proprio e pela vaidade. 
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O grande e virtuoso romano Paulo Emilio 
que dera á repub lica que subjugou o mundo 
dias de brilhante gloria, dizia: 

«As revoluções não eomeçam por grandes ataques ás 
ins tituições; m as, por. ligeiras mudanças na observação 
das leis. 

Derruba-se log o aquillo que não se respeita m ais». 

Essa verdade, é em pufo:ica~ axiomatica. 
Começaram assim como dizia o grande romano, 
os chefes proeminentes da revolução, e depois 
para que não cahissem as instituições que não 
se respeitava, necessario foi um braço hercu
leo , de musculatura de ferro e aço, para sus
tental-as. 

Na lucta entre os demolidores e o conser
vador, este não foi isento de graves desvios em 
sua con ducta j ill'1S 1 quem póde COUl justiça 
plena accusar o capitão qne, vendo o navio de 
seu commando batido pelas tempestades, que 
irromperam do odre de Eolo,· aberto pelas ar
mas de urna pdrte de sua tripulação revoltada; 
empregasse todos os meios para subjugal-a no 
intuito de salvar a maioria d0s tripolantes, a 
embarcação e a propria vida ? 

Contra o general Piragibe, pore.m, não 
tardaram as queixas, das proprias forças de 
seu commando. 

De maneiras asperas, tendo seinpre amea
ça~ nos la bios, elle infundia receio aos prisio
ne1ros. 

Pelo seguinte telegramma verá o leitor 
que a officiali.dade sob o commando d'esse ge
neral, estava realmente descontente : 
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«Reservado. Do governador do Paraná ao cidadão 
coronel Lavrador. Ponta Grossa. Commandantes dos cor
pos de Piragibe accusam-n 'o de os haver constantemente 
maltratado, s<::ja negando-lhes Hté sal ! Seja insultando-cs! 
Povo de Castro queixa-se de modo arbitra1·io, violento e 
grosseiro do mesmo general. Sei bem que tudo isso nada 
seria se bem o conhecessem como nós, que sabemos o bom 
coração do velho ; entretanto, wJo que todas as forças o . 
abandonarão se isso continuar. Urge qu e sigas immedia
tamente para Já , unico meio de evitar um desastre.-Com 
o vosso talento, alto lpatriotismo, e responsabilidade da 
revolução, como chefe, tudo arranjarás. Segue immediata
mente. M. Dm ia '" 

Lavrader era o pacificador, o apagador dos 
incendios, o bombeiro, pur excellencia, que 
procurav3 extinguir as discordias, os incendios 
que se ateavam no campo de Agramantt:. 

Piragibe realmente er:;i, aspero no trato; 
mas, a maior parte das queixas dos officiaes 
era pelo fc.cto d'esse general querer a todo 
custo p1n11tar a discip1ina nas forças de seu 
commando. Orn, esse proceder que não agrada 
até a muitos officiaes do exercito, portanto, de 
forças regn lares, certamente deveria levantar 
clamores n'esses bandos. Quanto ao sal, Pira
gibe preferia · dal-o áquelJes sobre quem cahe 
maior somrna de sélcrificios-aos soldados-e, 
portanto, pr0cedia perfeitamente, tanto mais 
que aos offici~es era muito mais facil a acquisi
ção de tal genero. 

Piragibe por esse lado é invulneravel, e, 
por isso deviam vibrar o golpe em outros pon
tos fracos da couraça; desferir a espada nas 
falhas dá cotta de malha. 

O commandante das forças legaes do Ita
raré, respon<leu á proclamação ou antes o con-
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.vite de Piragibe,en viando·lhe os jornaes em que 
circumstanciadamente ~inham narrados os 
aconte~ime11tos do dia I 3 de Março na bahia do 
Rio de Janeiro. 

Dos poetas e litteratos da revolta encon
tram-se na imprensa da épocba abundante 
mésse de poesias e prosa. · 

O amor, essa eterna i reoccu pação dos 
homens pouco atarefados, achava nas lyras 
revolucionarias as consagrações, os canticos e 
apotheoses, que s6 os seus cultores sabem pres
tar-lhe. 

Entretanto, quando estes desciam das 
regiões do planeta que transita br ilhantemente 
luminoso entre Marte, Mercurio e a Terra 
para este ultimo, para esta Terra, onde os 
odios, as ambições, o orgulho e a vaidade, em
fim, o crime, hypocritamente disfarçado . em 
patriotismo, derramava sangue; V enus era por 
um momento esquecida e as lyras e citharas 
dos poetas transform avél.m-se em sabres 1 capa
cetes e escudos, não para e11es. combaterem, 
mas para armarem os outros e atiral-os á morte. 

Então, as homenagens eram prestadas á 
Minerva, mas em bella prosa; á essa bellicosa 
Minerva, deosa da coragem intelligeute, das 
lettras e das sciencias, insepara vel de seu man
to espartano e de seu escudo, em cujo centro 
está a cabeça da feroz Meduza. 

O leitor, mais versado do que n6s nos fa. 
ctos da Mythologia ou da Fabnla, deve ter acha
do essa triste revo1 ucão bem semelhante á :filha 
de Céto1 · com os set~s cabellos transformados 
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em serpentes a horrorisar e petrificar aque11es 
que ousavam fital-a. 1 

A' Meduza, como sabe o leitor, . uniu-se 
Neptuno e desse -monstruoso en1ace veio á luz 
o cavallo Pégaso, o cava11o <le az::is. E', não ha 
duvid!l, o símile da revolução. 

Como vamos vêr, sobre esse animal, den
tro de pouco tempo, rapidos . como os coriscos, 
vão fugir os ju vasores ; mas, ao deixarem as 
terras paranaenses uotou-se que os couces 
desse Pégaso abriram fontes, não infelizmente 
como a de Hippocrene, onde os poetas encon
travam as mais sublimes e geniaes inspirações. 

Ah! Fontes, fontes de sangue! 
Os mais assíduos escriptores dos jornaes 

eram Luiz Murat, Clandino dos Santos, Ange
lo Dourado, Jacques Ourique, Paranhos e Re· 
go Rangel. 

Angelo Dourado, medico, autor do livro
Os voluntar/os do iifartyrio-a que nos P"Íeri
m0s em outra parte, ora apresenta -se corno 
apostolo da paz, ora transforma o bisturi em 
lanç·a gaúcha .. 

Em um dos sens artigos, intitulado-
Hzston'etas -na Federação de 1-5 de Março, ~he
ga a pregür o assassinato. Diz e11e uo final do 
artigo: 

crEntrE:tanto o sr. Floriano na sua insensibilidade de 
bactracio. mata esta pobre patria, e o espirita de Carlota 
Corday, d 'aquella pobre fidalga que amou a republica, 
que adorava Vergniaud; que amava os gerondinos, que 
sacrificou honra e vida para 1ivr:i.r a republica d'aquelle 
monstro que se chamou Marat ; não anima a um só d 'a
quelles corpos que circulão no Rio de Janeiro, para des
truir de uma vez o monstro que anniquilou sua patria». 
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Deveruos, porem, cousignar que u dr. 
Angelo Dourado sal vou algumas pes:;oas des
tinadas a serem immoladas; entre e11as o dr. 
Jorge Meyer, medico, republicano distincto que . 
prestára relevantes serviços na praça de Tiju-
cas. 

Muitas vezes .se diz o que n:lo se sente; 
Angelc Dourado parece têl o feito muitas vezes 
em seu 1ivro e nos seus artigos. Luiz Mnrat e 
Claudino dos Santos figuravam na prosa e na 
poesia i da primeira, o thema era a tyrannza 
do marechal; da segunda, porem, era o amor 
com todas as suas manifestações e modos de 
ser. 

Mas, o que se passava pela fronteira de 
Palmas? 

III 

O J.estacamento do batalhão de engenhei· 
rosque occupava a villa de Palmas, tinha ne
cessid::i.de de uniformes. o .::eu com nrn.ndante, 
tenente Pessôa de Mello, mandou ao J augada, 
onde estavam os depos1tos da com missão da 
estrada estrategica, vêr si al1i existia farda
mento. O encarregado d'essa C\)IDmissãu foi o 
sargento Simplicio José Pereira, de inteira 
confiança daquelle commandante, e, ')Or tanto, 
elle inc11mbin-o tamhem de observar o que se 
passava pelo Porto da União. Estavamas no 
mez de Março. 

Como já dissemos, ficámos isolados desde 
meiados de Janeiro, · porque as nossas comrnu
n1cações telegraphicas foram · cortadas com o 
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paiz, excepto, então, com as vil las de Pa 1 mas e 
Bôa-Visra, que tambern mais tarde -0 inimigo 
inuti1isou. · 

Isso não quer dizer que não nos chegas
sem diariamente, antes de destruida a linha, 
muitas noticias, mas falsa«, transmittidas de 
Palmas ao estacionaria do Xanxerê. cidadão 
João Bernard_ino Carneiro que irnmediatamente 
nos commu111cava. 

Logo depois du ataque do contra-almirante 
Saldanha á Nictheroy, onde o bravo e illustre 
marinheiro fôra completamente derrotado, te -
1egrapharam á João Bernardin0 Carneiro di
zendo que a capital do Estado do Rio, a farta· 
leza de St. Cruz, o mdrro de São Bento, arse
nal de marinha e ontros pontos, achavam·~e 
em poder da revolução e qne, por tanto, o ma· 
recha] F lorian· • estava prestes a largar o osso, 
( pahvras textunes) e que l~stimavam ver o 
coronel Bormann, emperrado na defesa de uma 
causa perdida , correndo assim sérios perigos. 
O commandétnte da fronteira pediu ao cidadão 
Carneim que ·respondesse que nã'.) receiassem 
nada, porque: mais perigos e 1le havia c0rrido 
em Curusú, Curupaity e em deseaas e desenas 
de c0mbates . A praça do Xanxerê apresenta
va um lind<i aspecto . As trincheiras estavam 
quasi concl uid::::s. · 

Havia um movimento extraordinario. 

O commandante da fronteira e da praça 
deu ordem para que a bandeira nacional, 
arvorada na trincheira principal, de11ominada 
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- <<Duque de Caxias))-nâo fosse arreada, nem 
mesmo á noite. · · 

Todas as tardes a banda de musica da 
colonia, rigorosamente fardada, tocava juuto 
áquelle pavilhão, dando a~sim mais animação 
á praça de guerra. 

De manhã e á tarde exercícios de mano
bra e de tiro ao alvo. A artilharia tambem a1-
veja va; os projectis iam certeiros aos alvos. 

Piquete~ avançados vigiavam as estradas 
por onde podia vir o inimigo e á noite corres
pondiam-se com o coronel commandante por 
meio de foguetes de c0res. 

Tínhamos alli tambern .ª nossa te!egra , 
phz"a optz'ca on pyrotechnica . 

Alguns legalistas do sertão do Goyo-En 
oediram n'e~sa épncha, ao c0mmandante da 
frouteira, que proc~desse á um recrutamento 
forçado, porque sabiam que na praç& de guerra 
havia armamento para mais de 600 homens só 
de infantaria, alem de muitas lanças, espadas 

. e pistolas para cavallaria. · 
O commandante, porem, não queria nin

guem constrangido na defesa da legalidaJe. 
O recrutamento naquellas condições podia tra
zer inimigos para essa defesa e alem disso era 
um acto illegal. 

Entretanto corria o mez de Março. 
O capitão Ant<,nio Felix de Souza Amo

rim, director da co1onia militar do Chapim e 
ao qual já tivemos occasião de nos referir, ha
via estado no dia 9 daquelle mez com o coronei 
Bormann, no Xanxerê, onde conferenciára á 
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respeito da situação militar e de regresso pas
sou áque1le coronel o seguinte telegramma, de 
Bôa Vista: 

uChegamos bons meio dia. Guarda fio Firmino Cava
lheiro e Rovedo a·cabaru chegar Campos e disem ter deixa
do na fasenda de]ango Ferreira escolta federalista 50 pra
ças e que. estava arrebanhando cavalhada de Manoel Ben
to de Souza e de outros. AMORIM, director». 

O inimigo preparava elementos. 
N'essa occasião, varias noticias tambem 

chegavam reservadamente de amigos á respei
to da·s forças legaes que se reuniam em It:uaré. 

· Perdida para o governo revol ucionario a 
esperança da adhesão do coronel Bormann á 
revolução, foi nomeado ·comrnandante da fron
teira de Palmas um individuo de nome Rober
to Silva, que marchou logo para o seu posto, 
passando pelo Porto da União, onde esperava 
~ncontrar grande numero de voluntarias, como 
havia promettido ao governo, o cidadão Ama
zonas de Araujo Marcondes. 

Esse cidadão, porem, a pesar de grandes 
esforços renniu p:mca gente . . 

Quaudo o sargento Simplició, já conheci
do do leitor, chegou ao Jangada, scube da pre
sença de Roberto no Porto da União; apresen
tou-se á e1le, collocou-se sob suas ordens, e essa 
traição foi logo premiada com o · posto de te
nente. 

Para a . nomeação de Roberto Silva, não 
esq neçamos dizel:o, concorreram alguns dos 
ru ais exaltados federalistas de Palmas, corria 
rn'ais tarde elle mesmo declarou. · 
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Arrependeram-se pouco depois. 
Roberto Silva e Simplicio, acompanhados 

de alguns volnntario~, rnarcharnm para aguella 
villa, onde, como sabe o leitor, estava a tene11-
te Pessôa de Mel1o com um pequeno destaca
mento. 

Esse official tinha ordem de recolher-se 
com a sua geute á colonia e esperava apenas o 
fardamento para cumpril-a. El1e ignorava a 
marcha de Roberto e, portanto, não o esperava. 

No dia 22 de Março, cedo, o alferes Caro
lino Sayão, então com mandante de um desta
camento postado em Bôa Vista, telegraphava 
n'estes termos ao coronel Bormaan. 

«Urgeatissimo. Consta como certo e estou convencido 
que uma f0rça fed eralista aprisionou tenente Pessoa em 
Palmas. Sigo jâ em marcha · p a ra a colonia levando tudo 
qu ::i nto é bellico e alguns companheiros , conforme vossas 
ordens . Alferes Sayão''· 

Essa noticia foi transrnittida pela teleg-ra
phista de Palmas para o estaci.onario de' Éôa 
Vista, que por sua veiG a communicou áquelle 
alferes. 

Era verdadeira. 
Se não fosse a traição do sargento Simp1i · 

cio, elle avisaria em tempo á Pessôa de Mello 
da presença do inimigo no Porto da União, e 
esse official marcharia para o Xanxerê a reu
nir-se ás forças q bte defendiam a praça, porque 
o comrnandante da fronteira não queria abso
lutamente, devido ao pequeno destacamento 
sob suas ordens, perder gente em tiroteios, 
escaramuças, pequenos a~aques, que n:::.da 
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adiantariam e só ·serviriam para desfalcar-lhe o 
seu redusido pessoal. . 

~oberto e Simplicio, chegando á Palmas 
á frente de alguns atiradores, sorprenderam o 
quartel, aonde n'esse momento não estavam 
todas a:.s praças, e o tenente teve de entregar-se 
com 16 soldados, numero a que attingia o des
tacamento. 

No mesmo dia Roberto Silva commnnicou 
o facto ás autoridades revolucionarias de Cu· 
rityba. 

Ao dr. .L..uiz Murat dirigiu elle este tele
gramma: 

«Palmas, 22 : Dr. Luiz Murat, «Federação>>. Mais uma 
vil a occupada militarmente pelas forças nossas, aprisio
namos guarni<;ão, armamento, munições; mandei carta 
cumprimentaudo.o Governador deste Estado. 

Robuto Silva». 

O governador era então ainda o cidadão 
Menezes Daria. 

Mais tarde, depois da amnistia, o sargento 
Sim plicio apresentou se e procurou convencer 
ao commandante da fronteira que se passára 
para o inimigo de combinação com o tenente 
Pessôa de Mello. O coronel, porem, não acre
ditou n'isso, embora, á principio, sem pleno 
conhecimento dos factos, se . tivesse irritado 

· muito contra esse of:ficial pela sorpresa e capi
tulação; depois, porem, fez-lhe justiça. Aquel
la allegação do sargento só ticha em vista mi
norar, como pensa.va, a gravidade do crime que 
commettéra. 

A linha telegraphica entre a villa de Pal-
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mas e Bôa Vista felizmente ainda não tinha 
sido destruída. 

N'esse me~mo dia 22, () commandante da 
praça e fronteira foi avisado pelo telegraphista 
Carneiro que Roberto Silva · mandava pedir-lhe 
por obsequio uma conferencia pelo telegrapho. 

Aqnelle ccnnrnandante reuniu os seus offi· 
ciaes e seguiu para a estação. 

O improvisado commandante da fronteira 
corne; ou a conferenciar dizendo que tinha vindo 
á Palmas á frente de 800 homens para fazer 
cumprir as or::lens elo governador e do general 
Gumercindo; espraiou-se em considerações 
patenteando os sentimentos hnmanitarios da 
revolução; e que e:sta marchava triumphante, 
pois, os Estados do Norte, todos elles, ·haviam 
á ella adherido e que a esquadra revoluciona
ria, victoriosa em todos os mares do Brasil, 
acabava de conseguir um triumpl10 incruento, 
porque a officialidade do encouraçado ((Ria
chne1o,i, depois de destruir o navio, apresentá
ra-se ao g c,verno do Desterro; por tanto, a po· 
sição do commandante Bormann era insusten
tavel, cumpria-lhe adherir a revolução para 
evitar copiosa effnsão de sangue. 

O coronel respondeu, de.pois da troca de 
algumas ameaças, que era inutiJ insistirem no 
proposito de intimidal-o; que se conservaria 
firme, fiel ao marechal e o defenderia até o 
ultimo extremo, e que desejava ardentemente 
que experimentassem atacal-o no seu posto, 

Na resposta á carta de Gumercindo, que 
lhe fôra entregue pelo cidadão Aruazouas, de-
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clarára aqnelle official) como deve estar lem
brado. o leitor. q ne a .presença de forças fede· 
ra1istas no muuicipio de Palmas seria uma 
provocação que elle não toleraria. 

Roberto não Linha talvez cem homens, 
contados os 16 soldados de linha do tenente 
Pessôa de Mello e alguns · individues desocn· 
pados da villa. 

Era preciso expulsar d'ali essa gente. 
O coronel expedia no mesm0 dia um pro· 

prio ao capitão Messias Berthier de Almeida 
que se achava no Passo do Carnáro, hoje 
Passo do Bormann, com 76 homens de caval
laria, patriotas, de observação á fronteira do 
Rio Grande, para que viesse com essa força, 
sem perda de tempo, para o Xanxerê pl)rque 
aquelle coronel ia e:is:pedicionar para bater uma 
força que se apresentára em Palmas . 

. Tres dias depois apresenta va-·se ao quar
tel general da praça agnelle capitão, com a sua 
ordenança,declarando qne a força de cavallaria, 
ct.o receber a ordem de marcha se <lebandára e 
fugira toda para o interior do sertão! Feliz
mente não s·e passou para o inimigo. 

Ficava ::i ºcorrim'andante da fronteira im
possibilitado de repel1ir da vi11a o adversaria, 
porque àque11a força era a unica que então 
podia expedicionar, pois, ·não convinha tirar 
da praç_a de Xanxerê a pouca infantaria desti
nada á defesa . das trincheiras, que podiam ser 
atacadas pelos revolucionarios de Nonohay, 
quando soubessem que ellas estavam desguar
necidas; e, como sabe o leitor, Xanxerê dista 
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de Nonohay ce rca de r 2 legoas, 72 kilometrosv 
e que egual distancia medeia entre o mesmo 
Xanxerê· e a vil la ele Palmas. N'essa vi11a Ro
berto soube logo da deserção dessa força de 
cava llaria e comrnunícon o facto com muito 
regos:ijo á Gumercindo. . 

El1e ' acreoitou que, apes<iir daque11a de
serção, o coronel Bormann seguisse cc1m algum 
contingente de infantaria 1 e que, fracas as trin
cheiras, aproveitassem os rebeldes de Nonohay 
para assaltal as e tornal -as. 

Era mesmo nm pl~uo de antemão combi
nado; mas, tão ás claras se pateriteava ellér 
que seria necessario não vêr nada para cahir 
em ciiadas armadas e preparadas com absoluta 
falta de engenho. 

Roberto Silva desanimava em Pa1mas,por
que os voluntarias uão se apresentavam para 
engrossar as diminu'.tas fileiras, com que . . sor
prendeu a11i o quartel e aprisionou o pequeno 
des.tacamento. · 

Com o facto tambem ·se encornmodavam 
os chefes federalistas que haviam promettidó 
organisar um batctlhão de palmenses. 

. Já . á 2 2 de Fevereiro dizia o cidadão Fir
mino Teixeira Baptista (Vivida} em telegram
ma ao governador, depois de noticiar, como 
vae vêr o leitor, um ataque no Passo-Fundo e 
confirmar a n1orte de José Gabriel e Santos 
B'ilho, que felizmente ain:la hoje existe'n1, e 
gosam robusta saúde: · 

«Palmas, 22 . _ Cidadão Governador.-Noticia confir
m _trl. a hoje d e estar Passo Fundo em poder dos federalistas. 
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Dia Ir foram atacados os republicanos coruma 1;1-dados por 
José Gabriel e Santos Filho por forças Elisl.ari-o Prestes, 
Palmeiro; muitos republicauos derrotados, mortos José · 
Gabriel e Santos Filho. Estamos providen~iando sobre 
o batalh.;i.o, logo vão norm.es commandantes. Saúdo-vos. 

l úxeú-a ·saptista , -coronel». 

Mas, era p·reciso provar que. os chefes fe. 
deralistas eram home~s inftnetites, capazes de 
fazer brotar da terra legiões, cerno prornettera 
Poro.pen aos seus partidarios, e afina 1 fugiu de 
Cesar apenas este passou o RobiCDn. Marca
ram, então, uma revista para :a guarda na
c iona1. 

Compareceram á ella cerca de 200 ho
mens, tendo á frente Vivida, Manoel de Araujo 
Pimpão, Oampolim, Urquisa, e outros proceres 
do federalismo. 

Era muito pouca gente . . 
Roberto proclamou a . esses meliciqnos, 

coucitando-os a se apresentarem corno vo1un· 
tarios para a defesa da Hberdade e conviÇou a 
dar tres p::i.sso~ para a frente, os patriotas que 
desejassem derrocar a ty1·anma. 

Os judiciosos milicianos conservaram-se 
firmes como se fossem paliçadas de aço, pro· 
fundamente cravadas no so1o. 

Roberto fe7. nova proclamação; mas, fos
se porque a sua orntoria não tivesse os lances , 
os arroubos enthnsiasticos de Cesar ou de Bo· 
naparte, ou por outro qualquer motivo, apenas 
dous ou tres individuas deram para a frente os 
passos indicados. 

A decepção foi enorme ! 
Nova revista foi mucada e os chefes po-
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liticos trabalharam, então, com afau, rara que 
dessa vez os voluntarias se deixassem arreba· 
tar pelas ondas da revo1 ução. 

Fa1ava:se .em .atacar a praça do Xanxerê 
e a maioria dos habitantes de Palmas, que não 
estava corrompida pela política, 1embrava·13e 
que o chefe da praça, residente ba annos no 
municipio, portára·se de modo a merecer a ami
sade e gratidão popular, porque nos dias ;;tfflic· 
tivas era com elle que e11a se achava. 

Como atacar esse homem ? 
. A' maioria do povo parecia, pois, qualquer 

hostilidade dE. sua parte uma monstruosa iu
gratidão, 'que a co1lo_caria inferior a certo ani
mal1 muito intelligente, mam mifero, carnívoro, 
dig1tigrado,muito affeiçoaclo ao homem e gratis- ' 
si mo aos seus ben .::ficios. 

Como na primeira revista, n'est::i. tqmbem, 
apesar da proclamação b ellicosa de Roberto, 
cheia de palavras retumbantes, os guardas na
cionaes conservaram-se surdos ao appel1o. O 
improvisado commandaute ' da fronteira não 
ponde, então, conter a indignação; pronunciou 
um discurso abjurgatorio, fa lou ab-'ú ·ato) atirou 
os mais grosseiros insultos e insoleucias ao 
povo, finalisando com a declanição de que a 
guarda nacional de Palmas era in-digna de, mi
litar sob os estandartes de Gumercindo ! 

Esse procedimento não podia agradar a 
gente briosa e o resultado foi a maioria da 
população desde então votar a Roberto a maior 
aversão. 

Por esse tempo, 27 de Março, a divisão do 
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norte, já em territorio rio grandense, estava 
acampada junto ao rio <cEspetO)l e ahi os gene
raes Lima e Pinheiro Machado recébiam uma 
correspondencia do corumandarlte Bormann 
em que este expunha o que se passava na 
fronteira de seu comrnando. 

Estes geueraes, tambem em prtuc1p1os 
daquelle mez, expediram o cidadão Lucio 
Mendes de Castro, conhecido por Lucio Ca
poeira, com cartas para o mesmo coronel, Essa 
.correspondencia foi apprehendida p'elo major 
Roberto, e preso o portador. 

O interessante é que Roberto, depois de 
ler a correspondencia, respondeu-a declarando 
que no Paraná a revolução ia ás mil maravilhas, 
e imitando a letra do cornnel assigna a falsa 
epistola, tendo a ingenuidade de confial-a ao . 
proprio Lncio, que foi posto em liberdade, para 
entregal-a pessoalmente áquelles generaes ! · 

Não via elle que q portador diria o que se 
havia passado, que estive ra preso, que a cor
respondencia fôra ~pprehendida, emfim, que 
não estivera com o coronel ? 

ÜL1e acto infantil ! 
Lucio não conseguiu entregar a falsa cor

respondencia porque voltando . pelo Rio do 
Peixe, suppondo e:::.tar ainda em St. Catharina 
a divisão, não a encontrou e os c..contecimentos 
o aconselharam a não aventurar· se a proseguir 
na viagem até o Estado do Rio Grande. 

Não se sabendo noticias desse homem, 
acreditou ·se que elle tivesse sido immolado e 
citava- se como mandataria do crime o cidadão 
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Manoel de Araujo Pimpão (Duca Pimpão), em 
cuja fasenda elle estivera, fôra aliás perfeita· 
mente tractado, fornecendo-lhe aqnelle cidadão 
até um cavallo para proseguir na viagem por 
se achar o da montaria de Lucio completamen
te cançado . 

. Mais tarde, Duca Pimpão sob o peso desta 
injusta accusação, e complicado, como estava, 
como activo partidario da revolução; teve de 
fugir de Palmas, refugiar-se nos sertões de 
Guarapuava, onde so:ffrêra extraordinaria· 
mente. 

Quando as forças legacs commandadas 
pelo bravo coronel Braz Abrantes occnparam 
Guarapuava, varias parentes de Duca Pimpão 
pediram ao coronel Bormann, que telegrapha.s 
se áquelle seu collega declarando ser falsa a 
accnsação que pesava sobre aguelle cidadão, 
pois, Lucio achava·se vivo e militando nas fi· 
leiras 1egaes. O commandante da fronteira fêl
o immediatamente, porque, com e:ffeito, era 
uma falsidade e assim po'nde Duca Pimpão 
apresentar.se em publico sem a macula infa
mante de assassino. 

Roberto não esquecia de dar noticias a 
Gumercindo á respeito do coronel Bormann, 
como vimos pelos telegrammas que apprehen
demos mais tarde em Palmas. Em um d'elles 
declarava que tinha fé robusta de obrigar 
áquelle official a capitular sem queimar uma 
escorva, porque a sua ~ituação era desespera
dora, estava sem viveres, como declaravam os 
desertores. . 
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Isto não era exacto.· 

1 79 

Tínhamos gado em abundancia e excel
lente herva-matte para o chz"manão. E' verda
de que o sal estava a acabar-se; mas, não nos 
consta que praça alguma de guerra se entre
gasse ao inimigo por falta de tal tem pero. Da 
pequena força que defendia as nossas trin· 
cheiras, apenas 3 soldados de linha desertaram 
e apresentaram-se á Robert0, e para justifica
carem a deserção allegaram que estavam a 
morrer de fome. N'esta allegação baseou Ro
berto o seu telegramma para Gumercindo. Pi· 
quetes e guardas foram collocados no passo da 
<< Balsa>i nu<< Rio Xapec6 i>, e nos outros cami
nhos que communicavam Palmas com a praça 
de Xanxerê para evitar que esta recebesse 
qualquer rt'curso. Era um sitio; inas, os siti 
antes não se atreviam a experimentar o gráo 
de resistencia da praça. Collocaram-se á 1 egôa~ 
dos canhões. 

Algun~ legalistas conseg uiram vir fugiti
vos de Bôa·Vista e Palmas, procurar abrigo na 
praça; as noticias que traziam eram de proxi · 
mo assalto á~ nossas trincheiras. Ora, vinha 
Apparicio, ora Piragibe com fortes columnas 
enfrentar com a nossa bateria. Estas noticias 
eram espalhad r1 s pelo intitulado commandante 
da fronteira, que procurára combinar com os 
federalistas de Nonohay um ataque ao Xanxe
rê, e encontrára pouca disposição da parte del
les que sabiam quaes os effeitos de ro canhões 
a lufar metralha ; por tanto, sem um ataque 
combinado Roberto julgou melhor não pensar 
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em hostilidades á praça. Convinha, pois, dei
xar correr o te.rupo e com e11e mentirosos. boa
tos e noticias. 

Mas1 como é certo o adagio q ne diz ser 
facil acreditar naquillo que desejamos, Roberto 
por algum tempo esteve con.vencido de que ·a 
nossa situação por faita de viveres fosse int.u·s
tentavE'l1 e, então1 querendo affectar cavalhei
rismo, e ser superior ás mesquinhas paixões 
revolucionarias1 mas1 na realidade sonddr as 
condições da praça1 mandou offerecer rn rezes 
ao commandante da fronteira que · respondeu 
não s:i.ber o que fazer d'ellas1 tal · era a abun
dancia de gado1 e de toda especie de viveres 
qne havia eia àepoc:ito, sem excepção de prodi
giosa quantidade de m n uição de canhão e de 
fuzil, e, por isso, não podia acceitar a offerta. 

Roberto, a não ser a grosseiria com que 
tractou o povo de Palmas na revista, procedeu 
á principio bem. O município, porem, soffreu 
com elle, porque tendo O::J fasendeiro..s se cotado 
para fornecerem gado de córte, cavalha<la e 
animaes de carga á revolução, em proporção 
aos recursos de cada n rn ; e11e, entretanto, ar
rebanhou de ricos e pobres, de amigos e adver
sarios, mais do que combinára-se ; toruou- se 
imprudente e :finalmente indispoz-se com os 
chefes da localidade. · 

Alguns destes temendo-o, como o cidadão 
Firmino Teixeira Baptista, tiveram de occu}..: 
ta r-se. 

Não :ficou n'isso; pouco depois mancbou
se com crimes inuteis. 
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A divisão do norte foi sempre o duende 
das forças revolucion~rias, por isso, talvez para 
derivar o susto qne ella lhes causava, imagi
navam derrotas e revezes em que tiuham suc
cumbido os ultimos so1dados daqnella val~nte 
força legal; depois, surge a heroica divisão, 
como se fosse a Phenix moderna, a perturbar 
(>S ca1cu1os e planos estrategicos dos chefes re
vol uci.onarios. · 

Roberto, que não havia muito tempo, fôra 
informado pelos seus chefes do completo an
niqnilamento daquella divisão e . espalhára a 
falsa noticia ; agora fazia · circular o boato 
de que brevemente Gumercindo, á frente de 
3000 home11s, viria á Palmas, derrotar Pinheiro 
Machado. 

Se a divisão do n0rte não éra a Phenix, 
tinha-se tran~formado sem duvida na Hydra 
da Fahnla, 

Debalde Hercules, a revolução, cortava
lhe a cabeça; d'ahi ha pouco do collo do mons
tro surgiàm outras, terríveis, implacaveis ! 

Tinhamos esquecido de narrar que, q uan
do espalharam o boato da derrota da divisão e 
os proprios adversarios político::; do coronel 
Borrnann · pediam a sua presença em Palmas, 
para interceder pelo mnnicipio, dizia o gover
nador provisorio em telegramma, em resposta á 
noticia que. lhe fôra transmlttida pelo telegra
pbo: 

uCurityba,27 Fevereiro 1894. Aos cidadãos Hyppolito 
Lima e commissario Urquisa. · Palmas. 

Estão tomadas todas as providencias. Po.deis fica~ 
tranquillos e tnmqui1lisar a todos. Convem não noticiarem 
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essas noticias alarmantes, mesmo porque isso pode ani
mar Bormann a qualquer medida violenta. Segue Porto 
muito consideravel força que anniquilará Machado. Sei 
por telegramma d 'elle á Floriano que está sem mnnição e 
que procura fugir para salvar-se. 

Em todo caso conservai-vos alerta e communic:ie-me 
qualquer cousa. Mandae egte ao coronel A masonas e ca
pitão Roberto Silva no Porto da União. Saúdo-vos. -
Menezes Dotia». 

O gripho que se nota no telegramnia é 
nosso. 

O povo, cnmprehendendo melhor os seus 
interesses do que o governador, que talvez já 
acalentasse o plano de fugir r immediatamente 
solicitou como viu o leitor a presença daquelle 
official que partiu para aquelle destino com um 
pequeno piquete, para socegar · os animas e 
prut~ger a sens proprios adversarias, se fosse 
preciso. 

Nada diremos da pretenção estulta, da 
fanfarrice, da bazofia de quererem anuiquílar 
Pinheiro Machado, quando não faziam mais 
que fugir adiante d'elle e só aceitarem a lucta, 
collocados,· corno diz o rifão popular, eutre a 
espada e a parede. . 

O povo afinal já não acreditava L'essa 
gente que nã0 ·sabia mentir, sendo, entretanto, 
na guerra uma mentira, habilmente manejada, -
poderoso recurso em certas ei:nergencias. Vale 
bem alguns canhões. 

Alguns dias de meiado de Março correram 
tristes, brumosos. O céo occulto, ora por uma 
cerração densa, ora por nu vens de côr plum.
bea, produzia certa nostalgia,saudades do astro, 
do grande distribuidor da vida nos mundos ani-
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ma l e vegetal. A a use ncia do sol parecia, pois, 
2mpregnar a natureza de profunda tristesa, 
porqne o calor e a luz que elle derrama são as 
suas ga1as e a falta d'estes ornamentos cobre 
a terra de nm vasto manto de lacto. Em dias 
como aque1les, e ainda mais sob a impressâo 
de acont~c:imentos tão nota veis, é que se sente 
a verdade das palavras de Humboldt e que se 
encontram no seu «Cosmos», n'essa obra de 
seu admiravel ralento: 

-A luz do céo, segundo os differentes 
gráos de sua duração e de seu brilho, está tam· 
bem em relação mysteriosa com o homem in
terior, com a exaltação mais ou menos viva 
de suas faculdades, com a . disposição alegre ou 
melancholica de seu humor. 

O grande sabio tinha rasão. 
Plinio o Antigo, naturalista, historiador, 

jurisconsulto, geographo, nauta e bravo guer
reir0, pois, aos 2 r annos com mandou, em pele
ja, na Germania, com distincção, nm corpo 
de cavallaria, disse á respeito do sol : 

-Creli tristit1am discutit sol, et humani 
nnbila animi serenat. 

O proprio Humboldt lembra estas pala· 
vras de Plinic', e não ha quem realmente não 
saiba que ((0 sol expe11e a tristeza do céo, e 
dissipa as nuvens que obscurecem o coração 
humano1>. 

Um dos ajudantes do chefe da praça, o 
capitão Vasconcel1os de Menezes, certamente 
pe1a constituição de seu temperamento, n'estes 
dias em que o sol não surgia, em que a natu-
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reza despertava triste e assim se c0uservava ; 
parecia s.:rffrer, como se estivesse affectado de 
hypochondria. Lançava olhares retrospectivos, 
aualysava,meio desanimado, os acontecimentos 
e impressionado perguntava ao chefe se real
mente, sinceramente acreditava na victoria da 
legalidade. 

Isso tinha lugar duraute o pouco tempo 
que restava para a5 palestras intimas. 

O cotonel procurava, então> reerguer-lhe 
o animo mei'.) vacillante e fasendo a11usão aos 
trimnphos e poderio allegados pela revolução, 
dizia-lhe que os chefes desse movimente deviam 
repetir as palavras de Homero, como fizera 
Scipião Emiliano, o destruidor de Carthago, 
triste e apprehensivo sobre o futuro de Roma, 
ao ver as chammas devorarem o templo de 
Esculapio: 

-Um dia tarnbem, a cidade s ai::rada de 
Illião, Priamo, e o püV•) de Heitor pe1:ece rão! 

O sol, o bom tempo, . batia para longe 
aquellas nuvens de tristeza e a confiança vol
tava á alma desse distincto official q ne algu os 
mezes depois, victima de u,ma tenaz enfermi
dade, foi roubado ce:io á familia, ao exercito e 
á Republica. 

Quasi em fins de Março, as forças federa
listas, sob o com mando de Lajoux, que occu · 
pavam a villa de N onohay,preparavam se para 
retirarem-se á rumo do Passo-Fundo, afim de 
reunirem-se al) chefe Prestes Guimarães que ali 
devia chegar. O commandante da fronteira 
esperava ter a viso da marcha dessa força, cuja 
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presença n'aquella villa ameaçava a praça do 
Xanxerê, p·ara, com nma parte da guarnição, 
avançar até Palmas, sorprender Roberto e 
prendel-o. O aviso chegou afinal. 

Com esse aviso tivemos outro que nos 
encheu de_ contentamento e nos foi rernettido 
pelo senador Pinheiro Machado-a victoria do 
marechal na bahia do Rio de Janeiro; a foga 
do coo tra-a 1 miranté: Saldanha e de seus officiaes 
para os navios portuguezes. 

Os canhões salvaram c0Ii1 21 tiros tão 
auspicioso facto. 

A' Roberto Silva, os chefes que se acha
vam em Cnrityba não transmittiram, como é 
natnra1, a noticia_ d'esse tremendo revez que 
feriu a revo1nção; mas, o commandante da 
fronteira teve meios de fazer circular a nova 
sinistra no cdmpo adversaria e animar aos 
poucos legalistas _de Palmas e Bôa-Vista que 
consideravam já perdida a causa legal. 

Essa catastropbe desconcertou todos os 
planos militares dos c:hefes invasores; foi para 
elles um go1pe terrivel. Os projectos de inva
são do Estado <le São Paulo ruiram por terra e 
foram su bstituidos pelo plano de forçar a barra 
do Rio Grande como uuico salvaterio da revo
lucão. 

' Portanto, quando Gumercindo tekgraphou 
de Punta-Grossa ao contra-almirante Custodio 
de Mello propondo-lhe aquel1a empresa, já 
tinha sciencia do tremendo desastre e, como 
~lle, outros importantes . personagens não o 
ig noravam. 
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Foram inuteis as precauções tomadas para 
que tão medonha nova não se espalhasse pelo5 
arraia2s federalistas; ella entretanto, lavrou á 
principio sorrateiramente,e depois sem o menor · 
rebuço, eivando de terror aquelles que, á cada 
momento, esperavam a jubilosa noticia . da 
qnéda do marechal. 

O snsto, o terror dos Cl)m promettidos, 
crescia diariamente e para aplacal-o, e prefeito 
de Paranaguá, cidade exposta a um ataque da 
esquadra legal, cidadão Presciliano Corrêa, 
publicou aquel1e b0letim, datado de 27 de Mar· 
ço, sob a i!pÍgraphe -Ao Povo--, documento já 
conhecido do leitor. Mas, assim como não é 
com oleo que se apaga incendios, assim tambem 
não são com absurdas meutiras, nem com fal
sidades que se destroe a verdade. 

Todos, pois , convencerão-se de que na 
bahia de Guanabara, nas magestosas aguas da 
capital federal, ancorára a esquadra legal e 
que, portanto, _os canbõt s rebeldes tinham ces· 
sado a sua faina de extermin io. 

O jornal «O Paiz)) que o coronel Firmino 
Pires en viára á Piragibe como unica resposta á 
sua proclamação, e aonde vinham minuciosa
mente narrados os successos do dia i 3 de Mar
ço, como já dissemos, foi o lugubre mensageiru 
da fatal nova para o campo federalista. 

Segundo uns, o contra-almirante C-ustudio 
de Mello teve logo sciencia do desastre e des
orientado pelas consequencias que decorrerião, 
guardou absoluto sigi11o por alguns dias; se
gundo outros, apenas teve conhecimento d'elle, 



DIAS FRATRICIDAS 

informou ao general em chefe e á junta go· 
vernativa, e, por isso, Doria tratou de fugir pa
ra bem longe, tendo, como viu o leitor~ passado 
as redeas do governo ao general Cardoso J u·
níor, á pretexto de seguir em commissão até o 
Rio da Prata. 

Porem, voltemos a tratar do delegado da 
revolução em Palmas. 

O delegado militar da revolução, afinal, 
não só t0rnára-se mal visto em Palmas como 
no Porto da União. Elle que fôra recebido, com 
as maiores demonstrações de apreço, especial
mente· pelC\ cidadão Amasonas, já não se en
ten 3ia com esse chefe. 

Amasonas, chefe politico no Porto, não 
era cunsnlta<lo pelo representante de Gumercin
do, qne de Palmas lavrava ordens e contra
ordens que não agradavam e que de alguma 
:-·orte C'.)mpromettiam o prestigio do mesmo ci
dadão Amasonas, e, por tanto, este tratou de 
crear difficuldades ao famigerado commaudante 
Roberto. 

Varios .telegrammas foram dirigidos á 
Gumercindo pelo seu representante em que 
Amasonas era accusadn energicamente, e em 
um d'elles dizia Roberto que esse cidadão pelo 
facto de ter offerecido uma espada de ouro ao 
caudilho, julgava-se com direito a embaraçalo-

. - . / na sua m1ssao, mas q ne os seus serviços a re-
volução valiam mais do que aqne1la espada, 

Emfim, taes foram as intrigas que Gumer· 
cindo ordenou a prisão de A masonas e este te
ve de ir á Ponta Grossa, aonde se achava o 
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chefe das forças invasoras, para justificar-se, e, 
com e:ffeito, o conseguiu. Os desgostos que 
soffreu, porem, o cidadão Amazonas, deverião 
ter grande allivio pelo facto de haver Gumer
cindo elevado ao posto de alferes o seu filho, 
creança de 7 ou 8 a.nnos de edade, pelos rele
vantes serviços de seu progenitor á cansa da 
revolução. 

Entretanto, Í3. chegando a hora da fuga 
dos invasores, como já dissemos em outra parte· 

No dia 30 de Março o coronel Bormann 
cedo recebeu o seguinte telegramma: 

"Urgente.-Coronel Bormann.-General Gumercindo 
manda vos perguntar que attHude tomará V. Ex. ca:>o elle 
tenha passar com uma colulllna importante e numerosa 
por ahi? Deseja saber porque quer lhe ser leal e por vos 
estimar pelos serviços tendes prestado emigrados, não vos 
hostilisará e nem lançará mão de cousa alg-uma da Colo
nia, passará com s eus soldados de armas ao h9mbro, de 
vereda. Pede que lb.e responda com a franqueza e lealdade 
cvm que vos faz a pergunta, manda tambem vos .prevenir 
que não tem o menor desejo treç:ar armas comvosco. Sau
dações. M<ijor Roberto Silva». 

IV 

Gumercindo, apesar de ignorante, era . en· 
treta11to intelligente e astuto. Esse telegram
ma prova que sabia lisonjear. 

Quando não tivessemas noticias, não só á 
respeito das forças que se reuniam em Itararé 
e esperavam ordem de tram;pôr a fronteira do 
Paraná para repell ir a invasão, como dos factos 
que puseram termo ás hostilidades da esqua
dra na capital federal, o telegramma de Rober· 
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to, passado em nome do com mandante em chefe 
iniinigo,lançava 1uz completa sobre a sitnação. 

O corone1 Bormann reuniu a o:ffi:cialidade 
e mostron-lheo dito 'telegramma. 

Realisava-se o que esse official esperava e 
varias veses dec1arára aos seus commandados: 
o marecha 1 havia de expnlsar, fosse como fosse, 
as legiões federalistas do solo paranaense. Os 
officiaesestavam curiosos de saber qual ares
posta que ia dar o coronel. 

O commandante da fronteira · não consul
tava á sua officia1idade para agir ; tratava-a 
camarariamente; mas, em matería de respon
sabilidade, elle não a dividia com pessoa ne
nhuma; assumia toda completa e absoluta
mente, tanto mais que, salvo casos muito es
peciaes, o facto de estar a consultar, a 011vir 
O)Íniões de subordinados, colloca o chefe em 
posição pouco honrosa, afrouxa a disciplina, 
desmoralisa . emfim, a autoridade de qlle se 
está revesticl.o; e quem precisa de conselhefros 
não pode commandar; torna-se uullo moral· 
mente ante ós seus commandados. . . 

A curiosidade dos o:fficiaes foi logo satis
feita porque o coronel ien a resposta que ia 
dar ao telegramma e a reunião dispersou-se 
seguindo c:1da um a tratar de seus deveres. 

A resposta foi n'estes termos : 

ccGeneral Gumercindo. Ponta-Grossa. _.:.Pela frente dos 
baluartes; pela frente da bandeira nacion al aqui desfral
dada, não desfilam tropas rebeldes em quanto eu tiver um 
tiro de metralha. Saudo-vos. Xanxerê 30 de Março 1894. 
Coronel Borrnann, commandaotE: fronteira". 
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A cornmunicação telegraphica com a villa 
de Palmas foi destrniJa no mesmo dia por or· 
dem de Roberto. O coronel encarregou o cida
dão Pedro Schleder, seu amigor residente ha 
longo tempo no Xanxerê e cujas idéas pvlitica::; 
estavam tnais de accordo com a revolução, o 
qne não iu:fluia, entretanto, em sua conducta 
dentro da praça de guerra, pois, portara-se 
sempre com a maior correcção; de levar á res
posta á Palmas e tnmsmittil·a pelo telegrapho 
da villa para Ponta-Grossa. Gumercindo foi · 
chamado á estação pela teleg-raphista de Pal
mas para conferenciar com Pedro Sch1eder. 
Este declar.rn-lhe que não passasse pelas forti· 
ficações porque teria de luctar muito; e1las es
tavam armadas com dé'z canhões e a guarnição 
era sufficiente para a defesa. O chefe revolu
cionaria perguntou-lhe se não havia caminho 
que o levasse ao Rio Grande sem expôr-se ao 
fogo da praça, e então Schleder indicon-lhe 
uma picada que parte do ccChapec6sinho», ( 1) 
passa por um sitio rlenomina,do ccPesqneiro)) e 
vae terá estrada ~eral para aque1le Estado, á 
1.~, k. 5 a1em do X'lnxerê. Gumercindo ficou 
satisfeito com a informação, perguntando ain
da se a guarnição seria sufficieutemente forte 
qu~ pn ;esse bostilisar a sua rectaguarda em 
sua marcha pela picada Ílldicada, ao que elle 
respondeu ser de pouco mais de 200 homens o 
total da for;a. 

(r) Afiluente do Chapec6. 
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D'essa conferencia tivemos sciencia mais 
tarde pelo proprio cidadão Pedro Schleder. 

Como vê o leitor, Gumercindo mostrava
se no telf!grnmma grato á protecção que rece
bera grande numero de emigrados rio-gran
deuses, federalistas que, pela maior parte, com 
suas farnilia5, retirou-se do visinho Estado do 
Rio Grande para a fronteira de Palmas. Estes 
emigrados vinham c1esarmados, pediam garan
tias de vida, socego para suas familias, e o 

. dever impunha ao com mandante da fronteira 
cereal-os de toda segurança. No começo da 
emigração alguns abusaram passando para 
aquelle Estado quando os acontecimentos po
liticos lhes eram favoravei~, como já sabe o lei
tor. Aos que ~bnsa vam da bospita_lidade, fa· 
zendo da fronteira base de operações para as 
suas correrias, não se podia permittir mais que 
voltassem e mnitos destes encontraram depois 
a morte nas cochilhas riograndenses ou tive
ram de curtir amarguras nos sertões,o_u emigrar 
para St. Catharina ou detidos pelos chefes que 
se achavam e!Il campo, foram obrigados a fazer 
toda camp'1nba, bem contrariados, e, por tanto, 
lambem cruelmente punidos por terem ::ibusado 
da fronteira hospitaleira. 

Até que ponto iria, porém, a gratidão do 
caudilho, é questão bem difficil de resolver. 
N'estas 1uctas em que o beneficio de hoje é 
amanhã olvidado; em que os laços SP.grados 
de ~0 angue ~e rompem; em que se extinguem 
ns mais doces a:ff ectos da familia ; em que se 
immo1am os bravos que capitulam cobertos de 
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gloria, ·se gloria p6de existir n'estas. monstruo
sas contendas; é ;;;ombar da credulidade huma
na falar em seutimen tos de gratidão! 

- O proprio comníanc1ante da fronteira teve 
sobejas provas dessa verdade dnrante a l neta, 
depois d'ella e a.inda as tem hoje. 

A hora que ia soar era para combater e 
não para protestos de gratidão hypocrita, pro
feridos pelos a puros das circum stancias. 

E d'ahi, quem sabe se, por algum tempo, 
Gnmercindo não acreditaria que a sua causa 
era sympatbica ao cornmandante da fronteira, 
apesar de suas respostas ás intimações disfar
çadas que lhe foram dirigidas ? 

Quer em suas proclamações, quer 
n'aquel1as respostas, não se vião o,;; insu 1 tos 
grosseiros; as fanfarrices, os qualificativos ul
trajan'tes tão em uso 1ra quella époc.:ha, em que 
s6 com elles se aferiam a sinceridade, a dedi
cação e a lealdade dos contendores á respectiva 
causa, á causa pela qual com batiam, e facto 
tão extranho talvez lançasse ·duvidas no espi: 
rito do caudilho. · 

Reuna-se á isso :1 protecção aos emigrados, 
o respeito á vida e a propriedade dos adv.:rsa
rios, e diga o leitor se, realmente, não era ho
mem para inspirar desconfianças á gregos e 
troyanos esse commandante insensível ao en
thuúasmo que animava á certos luctadores 
n' aq uelles dias rn bros ? 

Roberto não esquecia de fazer chegar ao 
Xanxerê a noticia de imaginarias derrotas da 
legalidade. Pouco antes d'este telegramma ser 
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expedido,· e!;?palhou boatos de explendidos 
trium phos revol ncionarios, de revezes irn:. pa
ra veis para a legalidade e, assim, brevemente 
se afundariam· o marechal e o seu governo, sob , 
o peso do despres0 nacional, no sangue que 
derramaram. ' 

·· ·Alem das noticias mentirosas, preparadas 
e tra nsmittidas de Curityba, Ro.berto tinha o 
seu 1aboratorio de falsidades ·em Palmas, sem
pre em actividade. 

O coronel mandou dizer-lhe que se dei 
xasse de illusões, que cada dia que se passava 

' era uma marcha rapida que a legalidade fazia 
para o seu objectivo-a victoria-e que, por 
tanto, como 1 he constava que elle se havia por
tado bem com os repub1icanos, quanto antes 
viesse depôr as armas, com os seus companhei
ros, certo de que encontraria todas as garan 
tias para si e para a sua gente. 

Roberto não respondeu. Em princ1p1os 
de Abril bateu retirada com a sua gente para 
o J anga.da, justamente quando para Palmas 
ia avançar um piquete no intuito de sorpren
dê1-o. 

Por esse tempo correu sério perigo de ser 
immolado o tenente-corc;mel Francisco de Al
meida Campos, republicano, que o leitor viu 
no com mando das forças de Nonohay e que 
emigrára para o Paraná com a familia. Refu
giado, então, no sertão do Rio do Peixe, ahi 
foi sorprendido por uma escolta commandada 
por Juca Ferreira, tenente-coronel dos revàlu
cionarfos e já conbecido do leitor. . 
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A pezar da sorpresa, elle ponde fugir pelos 

fundos do rancho em que héibitava e sob uma 
chuva de balas . 

A senhora desse cidadão, já bastante doen
te dos sustos por que passara no Rio Grande, 
quando o marido alli commandára, ficou tão 
aterrada com o bnrsco ataque deJuca :Ferreira, 
que perdeu completamente o uso da rasão. 

A escolta teria praticado, na familia de 
Campos, violencias de todo genero se á isso 
não se oppusesse um emigrado rio-grandense, 
chamado Manoel Miguel, que fazia parte da 
mesma escolta ; que fique, pois, registrado o 
nome desse homem, desse cidadão obscuro, po
bre, sem posição social, com todo3 os louvores 
da historia. 

Uma outra via lencia ia victimando o hon
rado cidadão Antonio Joaquim do Amaral Cruz, 
negociante, e tambem já conhecido do leitor. 

Thesoureiro da commissão do emp'l'estimo 
de guerra, elle só pagava as contas ou adianta
va dinheiro por ordem do presidente da com
missão central em Curityba, o barão do Serro
Azul, ordem sempre transmittida pelo telegra
pho. O commissario de policia, Urquisa de 
Oliveira Franco, exigiu o dinheiro que estava 
sob sua guarda ou uma quantia relativamente 
avultado, e como o thesoureiro não aunuisse á 
essa exigencia, sem ordem do presidente 
d'aquella commissão, o cidadão Urquisa veiu 
com uma forte escolta, de armas embaladas, 
exigir o dinheiro. Este facto desgostou o . the
soureiro que, entretanto, não se entibiou da 
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catadura ameaçadora. do commissario; man· 
dou chamar o chefe politico Firmino Teixeira 
Baptista, eutregou o dinheiro que tinha e de
mittin-se do cargo que eccupava na commis-
são. 

O desditoso commissario tinha practicado 
no exercício de seu cargo muitas violencias. 

No dia 9 de Abril foi victima de uma em
boscada. E11e residia muito proximo á vilJa, . 
perto do çirroio das ccCaldeiras», cerca de 3 kilo
meti:-os da povoação . .N'aque1le dia, ás 8 horas 
da manhã, dirigia -se para a vi11a, e da r~stinga 
que existe entre o arwio e a povoação, dispara
ram-1 he um tiro certeiro que o lançou instan
taneamente morto por terra. 

No cumeço desse mez (Abril) os coroneis 
Salvador Pinheiro Machado, .irmão ào senador, 
e commandante da vanguarda da divisão do 
norte e o coronel Firmino de Paula tiveram 
ordem de se approximarem de nossa fronteira, 
bater os revoi ucionarios que estavam no Passo
Fundo, Palmeira e Nonobay e commnnicarem
se com o coronel Bormaun. 

Firmino. de Pau la warchou para a Palmei
ra, aondo se achava o chefe Ubaldino Macha-· 
do que, tendo emi2Jado para a fronteira de 
Palmas, voltou ao Rio Grande., como já sabe o 
leitor, para envolver-se de novo na l ucta. Foi 
procurar só reveses, como já dissemos. 

O general Lima, com o grosso daque11a 
divisão, tambi:m se approximava daquella fron
teira. 

A força da vanguarda era de 800 homens. 
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No diar6 á noite o coronel Bormann rece
beu um officio, acompanhado de uma carta do 
bravo coronel Salvador, dizendo-lhe que se 
achava acampado ·no Ta boão, e o convidava, 
por ordem do general Lima, a retirar-se para o 
Rio,Graude, com a força sob seu commando, e 
que elle protegeria essa oper[ição. 

O corone1 reuniu immediatamente os 
officiaes e fêl-os sciente do convite. O chefe da 
praça declarou-lhes, que nenhum motivo havia 
para essa retirada; que tal passo seria um 
desastre e uma vergonha; detoastre porque seria 
preciso destruir um enorme material de guerra · 
pela impossibilidade do transporte; e vt:rgonha 
porque abandonavam-se as fortificações sem 
combater, justamente no momento em que as 
circu mstancias exigiam qu.e se creasse· a maior 
somma de difficuldades á marcha do inimigo ; 
e que se o nosso diminuto pessoal nos havia 
impossibilitado rle tornar até1 então, a offensi· 
va; agora, bem e :· trincheirados como se acha
va a guarniçãe, estava elle em condicções de 
receber e repellir o ataque com vantangem, 
tanto mais que não se tractava de enfrentar 
com tropas regulares, mas com bandos que em 
Tijucas e Lapa tinham tido a sangrenta ·expe· 
riencia de quanto valiam trincheiras defendi

. das com valor. 
Declarou mais o commandante da frontei

ra e da praça que o dever: impúnha ao general 
m.i ndar um reforço de 600 ou Soo homens, que 
reunidos aos 200 que defendiam a posição, ha
bilitava ainda aquelle commandante a deixal·a 
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gllarnecida e sahir a campo ao en.contro do ini
migo, e1 se até, então1 tinha-'se como Fabio, 
Pau lo Emiho e Sertorio contem porisado, pela 
exiguidade do noss.o .pessoa1 ; a retirada que 
offereciam aos defensores do Xanxêre, que po
diam ser facilmente reforçado~,era inacc:itavel,e 
melhor seria perecer sob as ruinas da posição, 
fo1minados pelo inimigo , de que aceitar um 
alvitre que era umà verdadeira dcshonra. 

Fazendo judiciosas considerações, o com
mandante respondeu o of:ficio e carta do inte
merato coronel Salvador Pinheiro Machado pe
dindo-lhe, com instancia, o reforço, e avi8~U
do-o de qne esperava em breve ser atacado. 

A guarnição e a pequena população do 
Xanxerê souberam que estavam ?roxirnas as 
forças da divisão do norte e, como era natu
ral, entreg::irnm-se ás mais expressivas de
monstrações de regosijo. Ter-se-iam decorrido 
cerca de mais de 3 meses sem nos correspon
dermos com as autoridades legaes, se não fosse 
a correspon den eia rara, a longos · in tervallos, 
com aquella divisão . 

Estivemos, pois, por muito tem;jo sem 
saber o qu~ se passava na capital federal, nem 
no proprio Paraná, e a dar credito aos boatos e 
novas espalhadas pelos revolucionarias, ainda 
em Abril, Saldanha batia-se no Rio; mas para 
tomar Itamaraty, transformado em fortalesa, 
pois·, em toda cidade tremulava a bandeira do 
conde de Charnbord, a bandeira branca! 

Tinha-se fundada esp:r~nç.a na che· 
gada do reforço pedido i o mumgo ia reti-
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rar-se e a sua 1inha de retirada era por Xan
xerê, como attestava o telegramma de Gumer
cindo. 

Passados alguns dias, respondeu o coronel 
Salvador que era imp0ssivel mandar o reforço, 
porque tivera ordem de marchar para o J ucuhy, 
para aonde já se dirigia tambem a divisão; que 
era uma temeridade persistir o commandante 
Bormann naquelle posto, e que elle ia c011tra
marcbar vagarosamente, de modo a proteger 
ainda o movimento de tetirada, caso e11e se 
effectuasse. 

O chefe da praça respondeu que perma
neceria no seu posto, houvesse o que houvesse; 
não tinha sido derrotado para em prehen<ler 
uma retirada. Escreveu ao senador Pinheiro 
Machado uma extensa Càrta, expondo a situação 
e finalisou disendo que fôra o fundador da co· 
1oni8 Militar do Xapec6, cuja séde era no 
Xanxerê, e que, se lhe estavd reservado o des· 
tino de perecer sob as suas ruinas, defenden
do a Republica, submettia -se á e11e com satis· 
fação. 

Com essa carta seguiu um telegramma 
para o i11ustre ministro da guerra, gen'eral 
Moura, que se achava então eni Porto Alegre, 
telegramma que devia ser rernettido cum a 
maxima urgencia para a estação telegraphica 
da Cruz-Alta. Era n'estes termos : 

«S. P. Urgentissimo. Ministro Guerra.-Porto Alegre. 
-- Colonias, unicos torrões Parauá que não estão mãos 

. inimigo apesar intimações, ameaças. Espero nas minhas 
trincheiras ser atacado em breve ; tenho duzentos e pou
cos homens dispostos a vencer ou morrer sob cs destroços 
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-de Xaaxerê. Coronel Salvador Pinheiro convida retirar
me para Rio Grande . Seria preferível enviar-me reforço 
pedido. O que devo faz:".r r Esperar reforço ou abandonar 
ingloriamente colotiia, destruindo immeuso material e 
ar1Damento que sobrar i' Xanxerê r,7 de Abril 1894. Coro
nel Bormann-Commandante Frouteira.11 

U rn ofiicial foi encarregado de ir a toda 
pressa entregar essa correspondencia á divisão 
do nórte. 

Alguns officiaes e parte da guarnição ao 
saberem que o reforço, confiantemerite espe· 
rado, não podia vir, ficaram profundamente 
consternados, e decidido desanimo foi a conse
q uenci'a dessa noticia. 

Isso não é extranha vel. 
Os melhores soldados do mundo são mui· 

tas vezes affectados desse mal mora1, impres
sionados com idéas sinistras de derrotas e re · 
vezes. E', porem, facil erguel-os dessa situa
ção penosa. Basta 'saber despertar-lhes o orgu- , 
lho, e a vaidade adormecidos. 

As heroicas legiões de J ulio Cesar, affeitas 
ás victorias, mais de urna ves foram presas de 
temores qne lhes entibiavam a energia do ani

.mo. O grande capitão, resolvidc• a bater Ario
visto, rei dos germanos,' e a repellil-o da Galia 
para alem do Rheno, como sabe o leitor, viu 
que o ardor de suas famosas legiões não cor
respondia ao sell. g ue parecia crescer a propor
ção , gue se multiplicavam, as di:fficuldades. 

Os soldados que haviam vencido quasi 
toda Europa, Asia e Africa, estavam aterrados 
ante as noticias qne circulavam á respeito dos 
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feroses germanos, ~ujo valor descommuual só 
era comparavel· á sua crueldade. 

Olhar terrível, altura gigantesca, força 
muscular prodigiosa . e o valor a que nos refe. 
ri mos, tudo isso se via nas hostes de Ariovisto, 
verdadeiros enxames de barbaros. 

No acampamento romano reina, então, a 
consternação-e o desalento. · 

Officíaes e soldados, recolhidos ás-suas ten
das, povoam o c.:ampo de gemidos e lamentações 
ao fazerem os sens testamentos ; depois, o que 

. é mais grave, di,,;em que, se Cezar ordenasse a 
marcha ao e11contr0 do terrivel inimigo, elles 
não obedecerião. 

Esses factos éhegam aos ouvidos do grnn
de capitão qóe irnmediatamente reune os offi.ci
aes de suas legiões e faz-lhes uma proc1?-ma
ção, uma das mais be11as peças de ora to ria 
militar q ne conhecemos. E' u1n conjuncto de 
altivez, de coragem, de dignidade e habilidade. 

Não nos podemos furtar ao desejo de con
sigual-a aqui, µorque deve inspirar interesse, 
pelo menos, ao leitor soldado que a desconhe
cer. 

uNo rnen consulado, diss~ Cesar, Ariovisto se apres
sou a sollicitar a amisade de Roma, e creio que elle refle
ctirá maduramente antes de renunc1al -a. Se elle fôr bas
tante insensato que chegue:! enfrentar o nosso poder,, do 
qu€ temereis? Este inimigo vos é desconhecido ? O que 
pode concorrer para duvidardes de vossa coragem e da 

. minha ? Valeis menos do que os vossos antepassados, e 
eu sou inferior a Mario? Os Cimbros e os Teutões fugi
ram adiante delles. Recentemente os H~1vecios , que aca
bais de vencer, ·derrotaram estes Germanos que vos fazem 
tremer. Ariovisto não ousou mesmo combater os Eduenos; 
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fugm por muito tempo de lhes dar batalha; e, se elle os 
venceu depois, só o conseguiu pela sorpresa e pela traição. 
Aquelles que receiam que nos faltem viveres podem tran
quillisar-se ; eu preveni isso. As diffi.culdadt:s dos cami
nhos ainda menos vos devem preoccupar ; eu os reconheci 
todos ; são mais practicaveis do que vos o pensais, 

Fala-se em desobediencia ; ameaça-se, disem, de não 
marchar ; eu não creio n 'essa indignidade ; nunca um ge
neral romano soffreu a affronta de se vêr desobedecido an
tes de ter attrahido o odio de suas tropas pela sua avare
za ou o seu despreso pelos seus revezes . Em quanto ao 
mais, eu só contava marchar d 'aqui ba dias ; mas, as vos· 
.<;as murmurações me fü.ciclem a partir amanhã, antes da 
aurora ; eu quero vêr promptamente se o dever entre vós 
é mais forte que o medo. Se recusarem seguir-me, eu ao 
mEnos estou certo de que a decima legião não me abandona 
rá nunca ; farei della a minha cohorte pretoriana ; e , só 
co"m ella, irei sem receio atacar e vencer o inimigo.» 

Depois dessa proclamação tudo mudou. 
Diz um historiador : 
-A firmeza do porte de Cesar, a altivez 

do seu olhar ; a ardencia de suas palavras ope
raram uma subita revolnção nos espiritos. A 
tristeza dos soldados djssipou-se ; a alegria e 
a esperança brilharnm em suas frontes. Elles 
não viam mais o perigo e a morte ; s6 pediam 
a guerra e a victoria. 

o~ tribunos da decima legião atiraram-se 
aos pés de Cesar, agradeceram -lhe a fàUa confi
ança, e prornetterarn-lhe nm eterno devotamen
to. As outras l egiões delegaram o:fficiaes para 
lhe jurarem que ellas o segnirião por toda 
parteº e tão longe quanto elle o quisesse. 

Ora, os homens s~o sempre os mesmos em 
todos os tempos, ~. se as legiões que subjuga
ram o mundo tiveram momentos de desanimo, 
não admira que um punhado de bisonhos civis, 
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sem noções rni11tares, e alguns soldados do 
exercito, temes,sem as hostes revolucionarias 
que se diziam aguerridas e das quaes se espa
lhavam noticias aterradoras, ·crueldades inqua
lificaveis; hostes agora reforçadas por grande 
numero de extrangeiros, dos quaes muitos 
tinham servido nos exercitas europeos. 

Felizmente o commaudante de um piquete 
avançado, que observava a estrada do Xanxerê 
á Palmas, communicou que quatn"I cavalleiros 
haviam apparecido em um serro proximci; exa
minado attentamente as nossas posições e qne 
fugiram, á redea solta, apenas o piquete m.o
veu-se para reconhecel-os. Eram indivíduos 
certamente da guarda inimiga do passo da 
«Balsa>i, do rio Xapec6, e como o facto passá
ra-se á tarde, talvez elles estivessem de ponso 
no arroio da rcDivisa>J, cerca de 9 kilometros 
da praça. 

Pouco depois, um espia declarou que vira 
muita gente na casa da viuva de Damasio, esse 
individuo de quem já tratámos e que o chefe 
federalista Prestes Gu i rnarães elogiára o he
roismo, como deve estar lembrado o leitor. A 
casa.a que nos referimos é muito perto daquelle 
arroio. 

Offerecia se urna bella occasião, por tanto, 
para o commandante da fronteira levantar o 
animo dos apprehensivos. ' 

Mandon formar a guarnição e exagerando 
o facto propositalmente, disse-lhe que uma 
grande força inimiga, enormissima, estava 
acampada no sitio da Augusta, viuva de Da-
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masio, e que elle essa noite ia sorprender e 
bater essa força ; mas, queria s6 levar vol un
ta.rios, e, portanto, desejava saber se na guar
nição havia cobardes, miseraveis e desbriados 
que o envergonhassem e que receiassem essa 
gente, esses bandos que, se já não estavam fu
gindo da fronteira de Itararé, brevemente ahi 
viriam, picados pelas baionetas · dos nossos 
companheiros. 

A guarnição, á uma voz, respondeu que 
queria marchar com o seu commandanb::, que 
não era cobarde; que estava prompta para 
brigar, para tudo, e, então, no fogo ella não o 
envergonharia; em:fim, que o sen coronel or
denasse. 

Este aproveitou o ensej0 para affirmar 
que, dentro de poucos dias,· chegariam reforços 
porque o ministro da guerra, se já não tinha 
recebido um pedido á esse respeito, breve elle 
lhe chegaria ás mãos. 

Declarou, finalmente, que tinha toda con
fiança na valentia da guarnição e que para a 
sorpresa qne -ia faser só levaria 20 homens de 
seu piquete. 

A força debandou alegre, e, do quartel-ge
neral, ouviam-se os vivas e acclamações dos 
soldados ao marechal, ao coronel e á Republica. 

Com effeito, á noite, o coronel, com os 
a1feres Modesto Luz, seu ajudante de ordens e 
Carolino Sayão, este commandante do piquete, 
marcharam para aq nelle sitio. 

Entraram na casa, reconheceram o terre-
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no das drcum visinhanças ; mas, não havia 
m1m1go. 

A viuva quiz negar á principio que du
rante o dia a11i tivesse e:otado qualquer partida 
inimiga; afinal, porém, confessou que quatro 
individuas da guarda do passo da ((Balsa)} foram 
bombear o Xanxerê, e que á tardinha seguiram 
para o ccXapec6l>. 

No dia 20 de Abril :alguns .republicanos, 
fugitivos da villa de Palmas, nos trouxeram 
uma triste noticia. 

0:; inimigos do cid!ldão Jo:;é Ferreira de 
Mornes (José Paulista), conhecido do leitor, 
conseguir .., m saciar em seu sangue a sede de 
vingança que ba tempos os atormentava. 

Assassinaram~n'o. 

O crime teve lugar na manhã de 15, 
Era o primeiro sangue que, no município 

de Palmas, n'essa malfadada crise, cah.ia no 
solo por motivos politicos,. pois, o assassinato 
de Urquisa prendia-se a causas de outro 
caracter. 

O índit.oso repu blican.:i chegára na noite 
de 14, já muito tarde, á fazenda do major Jva
qnim Ribas, proxima á villa de Palmas, e onde 
se achava a sua familia. Recebido por esta 
porque já dormia o dono da casa, foi ahi aga
salhado. Pela manhã apresentou-se uma escol
ta, sob o commando do cidadão Li bino Nenê, 
para prender José Paulista. 

Por conselho da mulher e das. filhas elle 
escondeu-se no forro da casa. O major Joa
quim Ribas achava-i::e, então, bastante doente, 
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de cama, e fazia-lhe companhia um genro de 
nome Hildebrando Baptista de Andrade, e, a 
11ão ser a familia de José Paulista, ninguem 
sabia de sua presença erµ casa1 porque as outras 
pessôas dormiam quando eHe chegára,. como 
já dissemos. 

A escolta era composta de alguns solda
dos de linha do destacamento que rendeu-se 
em Palmas e alguns civis, ao todo r9 homens. 
Apenas chegou essa escolta, o seu comman· 
dante ordenou que cinco praças penetrassem 
na casa e procedessem á prisão de Paulista. O . 
leitor p6de bem avaliar o pavor da familia ! 

O dono da casa levantou-se do' leito; a fa
milia e el1e garantiram que José Paulista. aHi 
não estava; a busca foi, entretanto, realisada, 
mas não encontraram a victima. 

O commandante da escolta estava já resol
vido a voltar,quando um dos soldados de linha, 
por a1cunha C<Calçadon~ lembrou que não se 
tinha revistado o forro. 

José Paulista para alli recolhera-se arma
d0 e resolvi do a vender caro a vida,. caso fosse 
descoberto. · 

«CalçadoJJ, com o auxilio de uma escada, 
subiu par.a o forro; mas, apenas penetrou alli 
recebeu um tiro no peito que o precipitou mor
to no pavimento inferior. 

A familia, entregue á maior desolação, im·
plorava misericordia. O sangue de ccCalçado» 
enfurece aquella gente ; o commandante orde
n a que a familia se retire e apenas ella o ohe-



zo6 D']AS l"'R'ATR]CIID.AS 

dece, um fogo · vivo de fusilaria, por algum 
tempo,é dirigido para o telhado da casa. 

A:ffiictas-, loucas de des.espero e de dôr, as 
mulheres contemplam aqu:ella scenai ·selva
gem, em que pode perecer o inditoso e bravo 
José Paulista. Ester porem, sem ser attingido 
pelas balas que perfuram o telhado e passam 
sibilantes, conserva-se alli refugiado. Resolve
ram, poisr incendiar a casa,· que era de madeira, 
e ao começarem a realisar a perversa idéa, 
Pau lista que ou vira essa deliberação, desce 
rapidamente e procura fugir relas fundos da 
habitação. 

A escolta o vê· correr e, á s.eu turno1 parte 
em persegnição1 a1vejand0. o com os tiros de 
suas espingardas. 

Ao pular uma cerca, uma bala o fe re 
mortalmente. Sobre os que se approximam e11e 
dispara, ainda um a vez, a pistola com que 
matára <<Calçado>'. 

A escolta receia, eu tão, chegar mais perto 
do moribundo que quer abafar no ultimo 
estampido de sua arma de defesa tambem o seu 
n lti mo suspiro. e< Na caça do leão todos os 
caçadores são intrepidos depois que elle cabe· 
ferido e a approximação da morte quebra-lhe 
o valor e a a1tivezn. 

O a1feres José Ferreira de Moraes expira 
e d escol ta cantelusg.mente avan~a. Verificada 
a morte, retalharam á facão o ca'Javer; esma
garam o rosto á conce de arma, e cortaram-lhe 
final mente as orelhas . 

A escolta voltou, então, para a villa de 
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Palmas conduzindo preso o misern Hildebrando, 
por ter este ·dec1arado não se achar em casa a 
victima. 

Hildebrando era federalista, corrdigiona
rio, portanto, dos i-mmoladores de Paulista. 

Um soldado guardou na patrona as orelhas 
do bravo a1feres e mostrava a quem queria vêr 
esse trophéo sinistro que attest~va a ferocidade 
daqnelle bando. 

Uma senhora pediu para vêl-o ! Triste 
curiosidade ! . 

Resolveram levar Hildebrando para· G 

Jangada e entregal-o alli á Roberto Silva. 
A maioria da população, tendo preseoti

mentos do fim desastroso que aguardava o pre
so, interessou-se pela sua liberdade. O com
mandante da escolta e o commissario de policia 
Deolin<lo A lexandre Vieira, qne figurou nos 
n1timos tempos do predominio revblucionario 
n'aquella villa, mostraram-se inflexíveis. 

Elle foi, pois, conduzido aCJ Jang'.lda, ·onde 
encoi:itrou alguns defensores; mas, nada con
seguiram. 

Foi degollado na noite de 18 de Abril por 
ordem de Roberto, 

O dinheiro que tinha. comsigo deu aos 
seus verdugoi:: para entregarem á mulher e 
quiz dever-lhes uma suprema graça: ser mor
to á bala, isto é, fusilado; responderam que 
precisavam da munição; então, pediu que per -
mitissem morrer assentado. 

Os magnan/rnos, os generosos algozes o 
permittiram. 
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Assentou-se, pois, ergueu a c~beça, fitoa 

o céo, deu um profundo snspiro, em que certa
mente enviára o ultimo adeus á mulher e o ul
timo beijo á uma filhinha que idolatrava, e um 
dos faccinoras, em nome da-hberdade-, cra
vou-lhe a ' faca aguçada na garganta, aos sous 
das cornetas que tocavam-a degolla !-

Poucos momentos depois Hildebrando era 
t:adaver. 

Porque? 
Tanto Hildebrando, como o sogro, não sa'"" 

biam, como viu o leitor> que em casa se achas
se José Paulista por ter este c.hegado alta noite 
e ter sido recebido pela mulher e duas; filhas. 
A escolta, convencida do contrario, prendeu-o. 
Crime inaudito, agasalhar: dar protecção á um 
republicano ! 

Não nos guia senão o desejo de narrar os 
factos com toda verdade. 

Não podemos asseverar que o commissario 
de policia e o comrnandante da escolta estives
sem convictos que a morte esperasse o indituso 
Hildebrando; mas, infelizmente, não a ttende
ram aos pedidos da população e era facil de 
vêr que, tendo .-;Calçado» succumbido, e cren le 
a escolta de que Hildebrando sabia da presença 
de Paulista em casa, a logica das paixões e do 
sangue atribuísse a responsabilidade da morte 
de ccCalçado)) ao mesmo Hildebrando, não 
tornando, porem, em conta, infelizmente, que 
no assassinato do valente republicano, nas 
mutilações feitas em seu cadavér, tinha-se 
exercido uma monstruosa vingança e se, por-
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tanto, era necessario sangne para aplacar os 
manes irritados daquelle · scelerado ; elle já 
havia sido derramado. 

A immolação de Hildebrando causou pro
funda consternação. 

A causa do assassinato do bravo José 
Paulista, a real, a verdadeira, foi ter e11e con
duzido para o senador Pinheiro Machado tele
grammas do inolvidavel defçnsor da Lapa e 
cartas do coronel Bormann. Mascararam esse 
motivo, attribuindo-lhe a morte de Urquisa ; 
mas, este havia commettidq as maiores violen· 
cias, como autoridade, creando, assim, grande 
numero de inimigos e a rixa qne tivera com 
Paulista estava de todo esquecida, já porque 
fazia tempo, já porqne, sem nenhuma impor·· 
tancia, de parte á parte nenhum resentimento 
se c0nservára. Porque, pois, havia de ser Pan-
1ista o assassino ? 

Imperava o rancor partidario; dizia :se, 
á meia voz, que Paulista fôra pedir auxilio á 
divisão d0 nórte, e, por tanto, os seus inimigos 
politicos lavraram-lhe a sentença fatal e ella 
foi barbaramente executada. 

Já o dissemos, a immolaçã;) de Hildebran
do, correligiocario de seus verdugos, causou 
profunda magoa e indignação. Era homem 
moço, trabalhador e bem quisto: 

No tempo da Republica romana, quando 
ainda a sna grandesa repousava na virtude, a 
innocencia sact:"ificada faz.ia o povo duvidar da 
justiça dos deoses. · · ' 
· Mas, a nota · medonhaniente estridente 
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n'esse concerto de morte,de cruesa e de bruta.li
dades sacrílegas ; n'essa bacchana1 em que os 
orgíacos enchiam de sang11e as suas taças e 
saborosamente sorviam esse borrivel licor, em 
homenagem e preito á revolução; foi a precoce, 
a phenomenal feresa de uma creança de r 2 

annos, um menino, que acompanhava a escol
ta que sacrificou o bravo Paulista! 

Morto o leão, a creança chegou-se tambem 
á elle, e, como os outros, entregou-se ao prazer 
sacrílego de atravessar, varias vezes, com uma 
adaga, o cadaver, restos que a immolação san
tificára ! 

Paulista, poucos dias antes de ser sacrifi
cado, esteve com o commandante da fronteira 
na praça do Xanxerê e contou-lhe que sabia 
da trama contra a sua vida, pelo facto de ter 
servido de portador da correspondencia do he
roico defensor da Lapa, e das cartas daquelle 
commandante para Pinheiro Machado. 

O coronel Bormann aconselhou-o a ficar 
na praça, e não voltar ao sitio em que residia; 
mas, tendo elle necessidade de acommodar a 
familia, seguiu para cumprir esse dever e en,
controu a morte. 

O heroe da Lapa prometteu dons contos 
de reis a quem desempenhasse a perigosa 
missão de entregar ao general Pinheiro Ma
chado a correspondencia de que já tratámos. 

Carneiro e José Paulista, ambos heroes, 
um em scenario mais vasto, em arena mais 
ruidosa, mais cheia de gloriosas peripecias; º· 
outro, mais humilde, em theatro mais limitado, 
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assemelham-se, entretanto, porque ambos ca
hiram em defesa da Repu b1ica. 

A familia de Paulista ficou pobre; tem 
varias vezes requerido a gratificação que o 
bravo Carneiro promettera; não nos consta, 
porem, que tenha sido attendida . 

B~m o merecia, attentas ás suas condições 
precanas. 

A cre?.nça phenomena1, o criminoso e sa
crilego precoce, foi mais tarde preso. O com
mandan te da fronteira, por solicitações do pae, 
que promettera fazel-o um homem de bem, 
mandou-lh'o entregar. 

A companhia em que estava, os dias 
aziagos que atra vessavamos, iam pervertendo 
a alt;na daquella pobre creança. 

Se o anho acompanhasse os tigres, os lo
bos ou os chacaes em suas correrias, ao attin
gir o seu completo des~nvolvimento, não teria 
mais a meiguict> nos ('1hos nem a candura no 
coração. 

_LIVRO QUARTO 

I 

A' 18 de Abri1, á noite, n'essa mesma 
noite em que Hildebrando era degolado no Jan
gada1 chegava á praça do Xanxerê o major da 
guarda ·nacional Marcelino Pontes, negociante 
residente na villa de Bôa-Vista, republicano, 
moderado em suas opiniões. 

Vinha completamente desanimado ; não 
havia mais esperanças ; a legalidade estava 
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perdida ! A victoria tinha-se consorciado de 
modo indissoluvel co!ll a revolução; eram as 
xipo;)hagas daqnelle momento politico. 

Mas, então, o que ha? Perguntou o com
mandante da fronteira . 

O major Pontes tremulo, pal1ido, entre
gou-lhe um telegrarn ma, assignado p)r Gumer
cindo e Ferreira Braga, dirigido de Palmas ao 
sub·commissario de Bôa- Vista, telegramma cir
cular, vindo de Curityba. 

- uPalmas 16 de Abril 94.-Grande victoria ! Aqui
daba·n bateu heroicamente ·n avios Floriano p ondo á pique 
duas torpedeiras e estragando os navios que fugiram .do 
Desterro n a madrttgada de hontem. 

'?epublica e outros . navios esperados. No Rio Gran
de, as cidades do Rio Grande , Pelotas e Porto Alegre ca
hiram em poder dos federalistas. 

Julio de Casti lhos. preso n a Taquara do Mundo Novo 
á ·g legoas de Porto Alegre. Viva o exercito e arm ada li
bertadores ! Viva o povo livre ! General Gume'!'cindo, Fer
reira Braga". 

O coronel tr<i.ctou de erguer o animo do 
major P ontes e mostrou-lhe quanto t>ra falsa 
essa noticia, porque sabia que em Porto Alegre 
e suas visinhanças havia forças sufficientes 
para bater todas as phalanges reunidas da re· 
volução e que alli estava o ministro da guerra, 
general Moura, intelligente, habil e bravo ve
terano ; lembrou-lhe que a esquadra legal era 

. commandada pelo almirante Jeronymo Gon
çalves, um dos marinheiros mais gloriosos da 
campanha do Paraguay, conhecedor de seu offi· 
cio, e, por tanto, não ia aceitar combate em 
condições desfavoraveis, tendo a revolução um 
vaso de guerra poderoso como o ccAquz'daba'n)), 
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.Alem disso, disse o coronel, os 1ega1istas d2 
Bôa-Vista deviam lt::mbrar-se das mentirosas 
noticias á respeito de Saldanha da Gama, v1-
·ctorias sobre victorias, e entretanto e:ram de· 
sastres sobre desastres. 

Era, pois, uma mentira grosseira a noticia 
telegraphica, 

- DiÚ.• isso, acompanhado de outras considc
irações,Pontes se convenceu da falsidade da noti· 

· eia. O sub-c'.)rnmissario de policia e o cidadão 
Olym1?io de Carvalho Lima, que sempre en
tretiveram com o coronel Bormann as mais 
cordiaes relações, n1andararn o telegramma 

. para vêr se apesar das catastropbes da 1ega1i· 
dade, el]e ainda persistia no proposito de de
fender o seu posto até a ultima extremidade. 

01ympio dizia que aque11e commandante 
estava i1ludido com a sua guarnição; que no 
meio d'ella havia até offici2.es qne estavam re
solvidos a não se sacrificarem e assim ergue
riam a q:::.ndeira branca apenas os libe'l'tad01,es _ 
desenvolvessem as suas colnmnas de ataque 
para assaltarem as fortificações. 

Em fi rn, todos os meios foram em pregados 
para afastal-o de sua resolução. 

O que, porem, realmente encommodou ao 
chefe da fronteira, foi saber que Olympio conti
nuava com uma força de civis em Bôa-Vista, 
compromettendo-se á si e á essa gente, apesar 
dos constantes conselhos e ad rnoestações da
quelle officia1, seu amigo, e a quem elle promet
tera dissolver as reuniões. 

Infelizmente, o desejo ardente de :6gurar 
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C)!IlO chefe, e, vencedora a revolução, ser bem 
aquinhoado n::i. distribuição das posições offi
ciaes, tornara-o surdo aos conselhos da amisa-
de. · 

Soffreu muito pela sua teimosia e tornon
se responsavel por grandes males. 

Animado, voltou o major Pontes para 
((Bôa Vista», onde as victorias da revolução 
tinham despertado ardente en th usiasmo. 

O cidadão Dewitt, alli residente, deu um 
grande baile em regosijo da capitulação da 
Lapa; mais tarde foi degollado por um mise
ra vel bandido. 

A professora publica d, Maria Magdalena 
dos Santos Costa e seu marido Laurindo José 
Garcia da Costa encarregaram-se da decoração 
do salão, em cujas paredes viam-se dísticos 
allnsivos áqne11e acontecimento. Não sabemos 
se entre as danças figurou a carmanhola. Es
tavam, pois, os federalistas d'alli satisfeitissi
mos com os reveses da legalidade, e já se pre
paravam para festejar condignamente a prisão 
do eminente rio-grandease J ulio de Castilhos, 
na '<Taquara do Mundo Novo», a victoria do 
couraçado ccAqnidabau>i e todos os outros feitos 
constantes do mentiroso · telegramma de Gu
mercindo e Braga. 

Essas expansões de alegria estavam desti
. nadas a durar pouco, muito pouco, para logo 

depois serem su bstituida:s pelo terror. 
A noticia de que o coronel Bormann pedira 

reforço, espalhou-se. Era sua intenção, caso 
lhe viessem os 600 ou 800 homens de protec-
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ção, ir esperar o inimigo na margem esquerda 
Jo Xapec6, disputar palmo á palmo o terreno, 
e assim attrahil-o até as fortificações da praça 
para empenhar-se, então, uma acção decisiva. 

Querendo aquelle commandante poupar o 
mais possivel effusão de sangue palmense, es
creveu mais uma vez á Oiympio dizendo-lhe 
que debandasse a gente e que se ta1 conselho 
seguisse nada devia receiar, pois, brevemente 
chegariam grandes reforços para a praça e 
desde que não houvesse força reunida, inimi
ga, não havia motivo para agir-se f6ra das for
tificações. 

Qual! Elle estava sudo á voz da amisa
de e da humanidade. A revolução com as suas 
victorias mentirosas e apregoadas em todo 
Estado, conservava vivas, ardentes, a ambição 
dos homens. 

Subir, subir, embora a escada fosse de ca
daveres, com seus degráos tiutos de sangue 1 

Uma tal escada, cm qne os bansos e tra
vessões são ossos e caveiras humanas, p6de 
ser a do mando ou tambem a do patibulo; mas, 
nunca a escad·a de Jacob, a escada rnysteriosa 
que unira a terra aos céos e que em sonhos 
vira o filho de Rebecca. 

Na vilh de Palmas continuava o commis· 
sario de policia, Deolindo Alexandre Vieira, a 
praticar violencias, e a perseguir distinctos, 
inoffensi vos republicanos, 

O tenente coronel Josino Ribas, e major 
Francisco Ribas, irmãos, simplesmente por 
não commungarem as mesmas crenças politi-
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cas do commi.s.sario, foram presos e remettido.:; 
á Roberto Silva no Jangada. 

Era facil prever qual a sorte que os aguar
dava7 as distinctas senhoras destes cidadãos,re
ceiando pela vida d'elles o::. acompanharam. 

Va.rios palmenses intercederam pela liber
dade dos presos, attentas a innocencia e hono-
rabi1idade d' e11es. 

Foi erri vão ! 
O honrado 11egociante Amaral Cruz, já 

conhecido do leitor, depois de inutilmente inte
ressar-se por aquelles cidadãos, lembrou a Deo-
1indo gue o coronel Bormann ia receber refor
.ços da divisão do n6rte, que sahiria, por tanto, 
de suas tri ncheiras e não era, pois 1 prudente 
essa perseguição contra os sens amigos que, 
afinal, nenhum ma l tinham feito. 

Mas, aqne1la autoridade revolt1cionaria, 
escrava de suas paixões, querendo ostentar 
uma energia e coragem intempestivas, declarou 
que, por isso mesmo, não dava liberdade aos 
presos. Telegrammas terri veis con trn os 
republicanos foram por Deolindo dirigidos á 
Gumercindo, que estava ainda em Ponta-Gros
sa. Falsidades sobre falsidades eram accumu1a
das sobre elles e transmittidas pelo telegra pho 
ao quartel general. 

Estas inverdades levaram o caudilho a 
passará 16 de Abril o seguinte telegramma ao 
commissario Deolindo : 

uPonta-Grossa 16 de Abril.-Capitão Deolindo-Bem, 
mande agarrar esses malvados e passe-os pelas armas'. 
Acabe com esses bandidos-..:_ Gume1cindo.» 

.. 
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Quem eram os bandidos ? 
Quaes os actos de bauditismo al1i pratica

do's pelos legalistas até essa data ? 
O misero Hildebrando, correligionario do 

commissario., foi assassinado no Jangada dous 
dias depois do celebre telegramma do caudilho. 

Os honrados cidadãos Josino Ribas e 
Francisco Ribas, presos alguns dias depois, e 
destinados á immolação, não eram certamente 
us malvados aos quaes se refer1a o caudilho. 

O coronel Rufino Ribas, fasendeiro, cida
dão estimadissimo pelas suas exce11entes qua
lidades, irmão daque11es dous outros, tractou 
de esconder-se porque queriam prendel-o. O 
commissario fasia lembrar os homens do rei
nado do Terror; os legalistas, . pois, tratavam 
de fugir, de salvar-se. 

Na picada do Rio do Peixe um piquete fe
deralista, commandado pelo cidadão Constanti-
no Fabrício, fu silou, na a usencia deste, por 
aquelle tempo, nm pobre homem, republicano, 
por não querer .servir no mesmo piquete. 

Quando ·se davam estes crimes, os tele· 
grammas de Gumercindo a Olympio, João Fer
reira, Vivida, Duca Pimpão, Domingos Soares, 
Robtrto Silva e Amazonas M.ucondes, che
gavam quasi sem interrupção ; uns ordenando 
remessas de cavallos, mulas, e gado de córte 
para a Palmeira, e Porto dá União ; outros 
determinando grandes a'treqanhamentos da
quelles animaes para ficarem de promptidão 
em Pa1mas. 

Des<le que nos mares e portos da Republi-
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ca não poderam imperar os pendões branc0s da 
revolta, Paraná e Santa Catharina, como . já 
dissemos, deviam ser evacuados quanto antes 
pelos invasores,por isso febril actividade desin
volvia o caudilho, chefe das forças revolucio
narias. 

II 

Apenas o ministrei da guerra que, como 
vimos, achava-se em Porta Alegre, soube das 
condições da praça do Xanxerê e da fronteira 
de Palmas, ordenou que o seu commandante 
se retirasse ; depois, porem, achou melh0r que 
a divisão do norte contramarchasse em protec
ção. Alguns corpos d 'essa divisão não tinham 
ainda chegAdo ao Jacuhy ; por tanto, o qne 
havia affirmado o coronel Bormann era uma 
verdade : a protecção tinha que vir forçosa· 
mente. 

Grande decepção para aq uelles que espe· 
ravam para a praça do Xanxerê sorte identica 
á Tijucas e Lapa! 

A situação do inimigo diariamente peio
rava. 

Pelo Itararé, isto é, pelo n6rte, força consi
deravel ; agora pelo sul a famosa divisão que 
fôra sempre um rnonstrnoso pesadelo para Gu· 
mercindo ; essa divisão que o perseguia por 
toda parte, e cujos revezes e derrotas irrepara
veis elle phantasiava, como um consolo para a 
oppressão que lhe ia pela alma. O caudilho a 
temia e tinha razão. 

Os dous chefes que a dirigiam, Pinheiro 
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Machado e RodrigDes Lima, haviam jurado á 
Repn blica guerra sem tregoas á seus inimigos, 
vencêl-os ou morrer, se fosse mister, nas aras 
do cumprimento do dever. E, quem sabe se 
.atravez do fumo dos canhões de Tijucas e La
pa, elle não vira a catadnra ameaç~dora da 
divisão a faze'r-lhe acenos e gestos tremendos; 
promessg,s de terrive is desforras, expressas 
tambem por palavras sinist"rns que lhe chega-

. vam a<Js ou vidas como inarticulados rugidos de 
colera ? 

Certamt>nte, como á outros caudilhos, co- . 
mo á antros capitães aventureiros, depois de 
cerrar os olhos á noite para no somno encon
trar o repouso do corpo e do espírito, o sonho 
lhe viesse revelar cousas pungitivas. Elle ou~ 
v1ra dizer que n m famoso Alexandre delinea
ra planos de batalha, campa nhas de conquista, 
dormindo em se us palacios dourados da Mace
donia. ou na sua tenda de guerra ; contaram
lhe que esse glorio so capitão adormecêra sem
pre ouvindo as propheticqs palavras de seu 
pae: 

«Meu filho, procura outro reino, a Mace
donia é pequena para te conten'. 

E com elle o que succedera ? 

Dissera-lhe a revolução que o Rio Grande 
era theatro limitado para suas façanhas ; cha.
mára-o de Alexandre o Gr<.tnde e até- de Na
poleão dos Pampas- ; apontára-lhe a alliança 
da esquadra revoltada, a invasão de S. Catha
rina e do Paraná, como factores indispensaveis 
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para a sua gloria completa e, por tanto, para a 
sua immorta1idade. 

Alliou-se e. marchou para realisar a inva
são. Era preciso justificar, h_onrar aquelles 
cognomes, ante os quaes a l_egalidade ia succum
bir. O que succeden todos nós $abemos. 

Porque não fon hára como · Alexandre; 
porq ne os seus sonhos baloiçavam incertos, 
ora fixos no plano odioso de desmembrar o Rio 
Grande da pujante nação brasileira; . ora de 
todo inclinados para a restauração do passado, 
como se fôra possível reunir os fragmentos 

· das columnas e dos fostes e dos capiteis do 
templo e restaural-o, desse templo que não pon
de atravessar longo estadia na historia, riem 
mesmo amparado pelas virtudes de . seu su
premo sacerdote, o finado Imperador?. 

O som no que até para o desgraçado é u 111 

refrigerio, devera-lhe ser a quasi negação do 
repouso. 

Não devera, pois, ser somno, na accepção 
rigorosa da palavra; era antes certamente uma 
vigília mental em que se debatia ·o poder cere
bral, ou se quizerem um estado intermediarío 
entre ambos, esse estado d' onde brota o delirio. 
Se o corp0 estava inactivo, se estava em 
repouso, o cerebro funcdonava e, então, 
nas mysteriosas regiões encephalicas, como 
em vasto scenario, elle via o drama sangrento 
da revolução em que lhe tocára papel proemi· 
nente ; • ouvia os canticos fulgurantes de glo· 
ria e de homenagens erguidos á seu nome pe · 
las victoÚ('.).s que alcançara ; depois, porem, 
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m.n manto de c1:ep'e tombava _sobre esta scena 
luminosa; as luzes da ribalta se amorteciam e 
se tingiam de. uma ·côr ntbra que lembrava-lhe 
a côr. do sangue ; a orchestra se transforma
va e.m um .côro de gemidos e soluços e uma 
Il,].nlher de divinal be1lesa,. trajando rigor0so 
Jucto, com urna das mãos sobre o coração, que 
cumprimia, consubstanciando em si todas as 
dores da famnia paranaense, toda viuvez, toda 
9rphandade; apontava.lhe com a outra o fundo 
da scena, onde se viam .os campos de Carovy, 
a d.rvisão do norte e lá be~ longe, bem lá no 
fo.ndo, o triste e humilde cemiterio de Santo 
Antonio ! · 

E as prophedas da revolução? 

. . . A' es5a pergunta ninguem respondia, 
porque a'<1uelles que o haviam illudido, que o 
arrastaram á fatal aventur:;i, da invasão do Pa
raná, para subirem ao poder nos hoinbros dos 
bandos .que o obedeciam; abandonaram -n'o, 
fugiam como os filhos precitos ante a maldicç~~ 
m.aterna, ao despont::ir o dzes itce,, deixando-lhe 
no peito em ebulição todas as coleras; · 

.. · Alma intrepida, talvez a . mais desinteres: 
sada pessoalm~nte na lucta ; generoso quas1 

sempre com os seus inimigos; caracter, ora jo
vial, ora agreste ; elle erguia-se destes .pesa
delos .sem reve1al os ·logo, porque o seu espírito 
.ignorava aonde estava a verdade da :crença ·· po-
pular quanto a transfonnação dos sonhos em 
realidades, se na .:rev.elação ou no sigillo. 

Afinal o ru.ido das ~rmas., .as tendas dos 
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acampamentos, faziam-no o1vidar os sonhos .e 
agir confiante. 

Se a mediocridade, embora favorecida por 
alguns attributos notaveis, pudesse ser compa
rada aOs genios immortaes , á esses grandes 
capitães ; Gumercindo, no Paraná, teria unb 
lances sei;nelhantes ao vencedor de Dario quan
do o precoce conquistador, resolvi do a vencer to
da ::t Asia, distribuira tudo quanto possuia, re
servando s6 para si apenas-a esperanç3.. A 
differença está somente no facto de um mar
char para uma conquista e o antro para aban
donal-a ; e se é certo que Alexandre corôon de 
flores o tnmulo de Achilles ao passar pelo si
tio em que outr'ora :florescera J'roia, Gumer
cindo, ao deixar o Paraná, lançon tam bem so
bre .a valia que guarda os cada veres . moraes 
daquelles que abusaram da sirnp1icidRde de sua 
alma, todos os acerbos espinhos com que a 
pungiram, todas as flores de seu odio. 

Entre o vencedor de Granico e Arbe11a e 
o de Tijucas e Lapa, ha realmente n 'estes f~ · 
ctos certa semelhança na propria desemelhán
_ça ! 

E; talvez isso uma proposiçãó paradoxal. 
Deixem passar o paradoxo. 
Ha homens que se asseme1ham á agnia e 

ao leão; ao anho e ao lobo e temôl-os até se
melhantes aos mais venenosos, aos mais vis e 
traiçoeiros re ptis e entretanto . . . . . são 
bem des,semelhantes sob o ponto de vista zoo-
logico ou ·da historia natural. -

No dia 26 (Abril) o commandante da fron-
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teira e da praça recebeu do bravo cornnel Ben
to Porto, que substituira o d~nodado Salvador 
Pinheiro na vanguarda da divisão do norte,por 
ter este seguido para Porto Alegre, a seguinte 
carta, escripta de Nonohay: 

uA Republica vence em toda linha. N{> teHitorio rio
grandense não ha mais um rebelde em armas. No Rio, S. 
Paulo e St. Catbarina , a paz se restabeleceu completamen
te, definitivamente. Ahi vos envio o ultimo telegrnmma 
recebido. Vae o original por não haver tempo para extra
hir copia. Guardai-rn 'o. Marcho com 700 homens incom
pletamer1te armados a auxiliar ~ dPfesa do material bellico 
que tendes á vossa guarda. A divisão do norte aguarda 
em observação, aqui por Nonohay a approximação de 
Gumercindo. Se formos atac.ados ella nos amparará. São 
as instrucções do Ministro. Elle que opinava pela vossa 
retirada, toinon agora outro alvitre, devido ao peso de 
vosso transporte. Ide communicando qualquer notici a 
que tenhaes do caudilho castelhano, unico ininl.igo que 
nos resta. Até o dia 30 ahi estarei . Se fordes atacado, 
chamai-me, accelerarei a marcha . 

Saude e fraternidade. José B ento Porto, tenente-coro· 
nel commandante da 4'!- brigada». 

O · telegramma a que se referia o bravo 
Bento Porto e que fôra enviado ao coronel 
Bormami; era do presidente do Rio Grande 
dirigido ao cidadão José Gabriel, intendente, 
na Cruz Alta. 

Era datado de 1 7 de Abri 1 e n 'estes ter
mos : 

uMandai proprio com maxima urgencia dizer senad or 
Pinheiro e general Li!Jla que navios piratas fundearam 
hoje manhã Buenos-Ayres . Custodio pediu hospitalidade 
governo argentino que concedeu, tomando conta navios 
até serem entregues governo brasileiro. · Cidade Desterro 
está uccupada por forças legaes. Aquidaban co!locado bar
ra norte 6t. Catharina offereceu resistencia nossa esqua
dra, foi posto á piqlle por um torpedo. Revolução exter
minada . Viva a RE:publica ! fulio Castilhos». 
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E os invasores do Paraná, como viu o 
leitor, haviam pelo telegrapho levado aos con
fins do Estado, no dia 16, a celebre e mentirosa 
noticia q cie começava pelas palavras-Grande 
victoria ! · 

O contendo do [elegramma do illustre 
presidente d-6 Rio Grande foi publicado imme -
diatamente, despertando nos legalistas um en-
th usiasmo indizivel. · 

Ma~, o que se passava fóra das nossas 
trincheiras ? · 

E' o que vamcis agora ver para relatar ao 
leitor. 

III 

Dissemos que a revolução nâG encontrára 
o enthusiasmo que-a imprensa apregoava. O 
interior do Estado não correspondia ao app<::llo 
dos chefes como estes contavam. 

E' que o povo não sem.tia a tão apregoada 
tyrannia do governo da União. 

De Guarapuava, que tanto esperavam os 
chefes revolucionarias, não vinham as legiões 
engrossar as hostes invasoras. Tudo frio, tudo 
glacial em relação ao que poderia ser pelos re
cursos de todo genero que alli existiam. 

Ainda quando Doria dirigia a administra- . 
ção, fizeram os rabbis dá grey .federalista todos 
os esforçoS> para infiltrar o enthusiasmo revo-
1 ucionario na alma indiff crente do povo guara
pnavano. O propriu governador Doria dizia á 
27 de Fevereiro em telegramma ao douto.r 
Werneck: 
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uE' realmente lamentavel que o povo d'ahi não pareça 
paranaense ! E' a unica localidade que assim procede ; de
sisto da idéa de appellar para o patriotismo elos Guarapua
vanos e em nada poderão compartilhar dos resultados da 
Jucta em pró! da liberdade patria. 

Agradeço vossa sohcitude e lamento que a vossa bôa 
vontade e energia não podessem ser approveitadas n 'este 
momento de sacrificios da patria. Saudo-vos. M. Dotia.» 

Estava, como se vê por este telegramma, 
Guarapuava condemnada a não receber em 
partilha os despojos depois da victoria final. 

Doria indignava-se de não conseguir a.r
ra.star na cauda de seu crime a maioria daque1 · 
le povo honrado e laborioso, que preferia regar 
os seus campos com o suor honesto do traba-
lho a empapal-os de sangue compatriota. _ 

No dia seguinte, 28 de Fevereiro, o chefe 
supremo, o dr, Generoso Marques dos Santos, 
por sua vez externava, em telegramma áquelle 
mesmo düntor Werneck, a sua indignação e 
sorpresa ao vêr a indiffereuça guarapuavana e, 
com exemplos, procurava accender o fogo re
volucionaria no mnnicipio. 

uDr. U-erneck.-Guarapuava.=Sciente. E' na verda
de sorprendente indifferença Guarapuava defesa nossa 
santa causa, quando até os extrangeiros correm em massa 
sustentai-a. Jã estão Po.nta-Grossa um batalhão italiano, 
outro polaco e aquartelados aqui dous allemães ; outro 
em organisação. De brazileiros natos estão - aquartelados 
e alguns já na frontei"ra ou viagelll nada menos de dez ba
talhões de diversas localidades ; as outras em movimento 
para imitarem estas. Só Guarapuava, antigo baluarte li-
beral. immovel ! . 

Reçonhecemos fizestes quanto vos foi possivel. -Ge
ne~oso.-» 

Realmente Guarapuava foi um baluarte 
forte do liberalismo ; mas, o povo queria, em 
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materia politica, a victoria nos comicios éleito
raes. Que pena essa teimosia de querer arras
ta1-o á guerra civil, e de procurar cnmplices 
em toda parte ? , 

Não melhorava o estado das relações entre 
os chefes federalistas, e, como bem disssemos 
em outra. parte, parecia que a discordia entre 
os membros do governo no Desterro tinha a 
sua acção reflexa sobre aquelles commandan
tes. 

Ern 28, tambem de Fevereiro, quando o 
dr. Generoso Marques tentava, pelo telegra
pho, de accender o enthusiasmo pela revolução, 
no povo guarapuavano, despachava para o mi
mistro da guerra Mourão, o tenente-coronel 
Norberto de Amorrim Bezerra o seguinte tele· 
gramma: 

«Minis tro Guerra. Desterro--.Resigno cargo e sigo 
alistar-me como soldado forças que vão combater . Aqui 
todos mandam e só reconheço como chefes: vós, almirante 
Mello, commandante chefe , e general Gumercindo da par
te de terra .» 

O gripho é nosso para chamar a attenção 
do leitor. Esse documento, mais uma vez, pro
va a falta de harmonia, a discordia que assig· 
nalárnos. Norberto era tenente coronel do exer
cito, da arma de artilharia, e nas fileiras revo-
1 ucionarias occupava o cargo de commandante 
dessa mesma arma. 

A' 20 de Março o general Piragibe dava 
parte de doente e entregava o commando ao 
coronel José Seraphim de C4stilhos, conhecido 
por J uca Tigre. 
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Ninguem acr.editon na rnolestia d'esse 
chefe que, não se pode negar, era disciplina
dor e isso já o dissemos. 

Parece, porem, que não tinha espirita or· 
ganisador, e que notára a má vontade que ha
via contra elle por parte de alguns personagens 
importantes da revolução. 

Ao contra-almirante Mello dirigiu Anui
bal Cardoso queixas, como se vê d'este tele
gramma: 

«Urgente - Almirante Mello. - Desterro.-Piragibe 
incompetente organisar, já tem lançado pertubação. In
teresse revolução me vou entender general Gumercindo 
n 'esse assumpto. Empenharei esforços salvar revolução, 
por um lado da deshonra e, por cutro, da desorganisação 
que a levará a perda dos maiores elementos. 

Peço-vos dizer-me alguma cousa á respeito.-Anni
bal.» 

Não encontrámos em nossas investiga
çõc:s, feitas nos documentos federalistas, a res
posta do illustre contra-a1mirante . 
- Provavelmente a resposta havia de ser 
identica á que o ministro Mourão deu á Lau· 
rentino Pinto e que se encontra á paginas 97 
d'este volunie. 

Cumpre-nos dizer algumas palavras á res
·peito de Annibal Cardoso, personagem distin
cto no scenario da revolução. 

Já temos dito que não nos guia nenhum 
rancor, e se uma ou outra phrasc mais energi
ca cahe da nossa penna, é sempre adiante de 
actos condemnaveis. 

Não podemos applaudir o crime. 
· Elle nos arranca sempre um grito de rn-
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dignação; 1nas, uão ponpam)s elogios qna:ido 
tractamos das acçõ~s dos homens de ·bem, em
bora militassetp em campo adverso. 

Anuibal Cardoso, official subalt.:rno do 
exercito, envolveu-se, infelizmente, na revolu
ção e já o leitor vi-o figurar nos acwntecimen· 
tos de Tijucas. Fez parte do governo provisorio 
do Desterro como ministro. -

A sua condncta foi sempre correcta i as
sim, com a influencia que o tribuno Gaspar 
Martins e o eminente conselheiro Rny Barbo
sa, adquiriram no animo do contra-almirante 
Mello, entenden elle dever tornar-se ·apenas 
mero espectador da 1 Llcta. 

Em 25 de Novembro (1893) dirigiu eHe 
uma ~extensa carta áq ue11e contra-almirante, 
justificando a sua retirada do governo proviso
rio e da lucta. 

Depois de longas considerações diz elle: 
-Já agora parece-me fa1 ta de patriotismo 
prestar servi; os á esta revolução. 

Vossa subordinação ao dr. Martins já era 
a completa negação das idéas qne nos levaram 
á revolução, Mas, a vossa confiança em Rny 
Barbosa se me afigura alguma cousa de bem 
grave. Esse emprestimo de que falaes, será um· 
desastre pouco honroso, mesmo na hypothese 
mais que possível de não se realisar. 

E assim continua elle, acabando n'essa 
carta por despedir-se da revolução. 

Entretanto, el1e acompanhou as forças que 
invadiram o Paraná, e depois das capitulações 
pe Tijucas e Lapa, vêmol-o exigir do contra-
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a1mirante Me11o o respeito aos compromissos 
estipulados. 

Em telegramma que dirigiu áq~e11e con
tra-almirante, qtH' se achava então no Dester
ro, depois de declarar que ignorava os motivos 
porque se desrespeitava as condições estipula
das, diz elle : 

uEncarregado tratar condições fstipuladas acta capi
tulação, assignada generai Gumercindo e coronel Pímen
tel, primeiro commun icou-se guarnição praça affirruando 
sinceridade no~sas propostas; faço questão e o faz egual
mente general Gumercindo , do cumprimento nossa pala· 
vra etc. etc. 

O . qne abi fica consignado é bastante para 
provar a correcção de seu 'procedimento. 

Os telegrammas de Dor:ia e do honrado 
dr. Generoso Marques não prodnziram effeito. 
Não levantaram Guarapuava da apathia em 
que se conservára. 

O dr. W erneck _<lese n 1 pa va ·se em tele
gram mas como 1 he era possivel; e offerecia os 
seus serviços f6ra daque11e meio, onde nenhu
ma energia se desiuvolvia apesÇtr dos esforços 
com que os chefes politicos de Cnrityba procu
ravam ei:itimular os sentimentos populares. 

Em Março, no dia 9, dizia o dr. ·Generoso 
em telegramma endereçado ao cidadão Salda· 
nha, prefeito. 

uDr. Werneck foi encarregado organisação corpo por 
indicação vossa. Telegrapho á elle marche de accordo 
comvosco. Governador acredita exigencia contribuição dos 
alistados que pêdem isenção , sejá para facilitar reunião 
força, pois, criterio dr. Werneck, alem de conhe.cido, foi 
por vós abonado. Como chefe prestigioso que sois , deveis 
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prestar todo VJSSo apoio dr. Weroeck. Quando até ex
trangeiros correm ás armas para sustentar libertação Es
tado, não é crivel fique immovel esse bab.arte federalista. 
Disponde de tudo que de mim dcpender.-Generoso».-

Como se vê, os chefes politicos para attra
hirem ~s fileiras revolucionarias o povo labo
rioso, que absolutamente não sentia o peso do 
guante de ferro do marechal Floriano, argu
mentavam com o facto de extrangeiros accudi
rem pressurosos ao rufo dos tambores e toque 
dos clarins da revolta, esquecidos de que tal 
argumento provava eloquentemente que a re
volução não merecia as sympathias da maioria 
dos nacionaes e um pleito n'estas condições, é 
um pleito condemnado. 

Ai da causa que precisa para Eeu trium
pho baionetas e sabres de extrangeiros! 

Legiões mercenarias s6 visam os despojos 
dos campos de bata1ha ; o saque das villas e 
das cidades ; portanto, nenhum sentimento 
patriotico, as anima pelo · simples motivo de 
não se baterem pela sua patria. 

Point d'argent, point d~s Suisses. 
São raros entre as legiões mercenarias o 

facto de 10 de Agosto de r 792, e se então ellas 
bateram·s~ e~~ excepcional bravura, não foi 
por um prmc1p10, ou por uma crenç.a ou por 
uma doutrina; mas, por uma questão de affe
cto, de amor, de devotamento, pela magia, em 
:fim, que sobre e11as exercia a filha de Maria 
Theresa. Muitos exemplos poderiamas citar na 
historia .das republicas para apoiar aquella nos
sa asserção ; propositalmente, porem, citamos 
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esse da monarchia francesa, porque á grande 
nu mero de chefes federa listas não repugnava 
a idéa da restauração do imperio. 

Tantos esforços fizeram alguns chefes fe
der?.listas, especialmente o dr. Werneck, que 
consegniram organisar o batalhão -Vi'sconde 
de Guarapuava-com alguns voltintarios e 
grnnde numero de recrutados. Esse facto en
cheu de contentamento ao governador, que tra· 
tou de pantenteal-o áque11e cidadão e aos ou
tros chefes, como se vê do seguinte telegram
ma ~ 

11Curityba 8 de Março 1894.-Cidadão coronel Werne
ck,- -Guarapuava.-Dou-vos parnbens e aos chefes d 'ahi 
pelo resultado satisfactiorio que estaes colhendo em rela
ção voiuntarios.-Eu estava pasmo do papel que Guara
puava parecia querer representar, quando sua população 
foi sempre digna e civica. Desde que a população fornece 
gado e cavalhada não ha necessidade major Odorico arre
cadar. Mande-me dizer numero gado e cavalhada. Saudo
vos e amigos.-Menezes Daria.» 

A presença em Gnarapuava do major Odo· 
rico Camargo, á que se refere o governador, 
n'este telegr,amma, encheu de terror a popnla· 
ção. 

Até a sua chegada a1li, (4 de Março) as 
cansas haviam corrido sem perturbações; d'ahi 
por diante, tudo convulsionou-se como se esse 
cidadão trouxesse para o seio d'aque11e povo 
honrado e laborioso todas as coleras e odios 
partidarios e os espargisse no vasto territorio 
do municipio. O seu apparecimento, pois, foi 
o signal de rebate, e as violencias e extorsões 
desencadearam· E'e. 
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Werneck quiz, então, pôr de algnma sorte 
um paradeiro á desordem, dividindo o municí
pio em circumscripções, creando em cada uma 
d'ellas uma commissão para obtn da popula
ção os animaes necessarios, tributando confor
me os haveres de cada um ; . rnas, esse proce
dimento, aliás equ'Ítativo, provocou desgostos 
nos adeptos mais extremados da revolnção, p<1r
que dtsejavam que esse tributo s6 recahisse 
nos amigos da le'galidade, cujos bens, espera
vam que fossem, finda a contenda pelo com -
pleto anniquilamento do governo legal, r~par.
tidos entre aquelles que mais serviços tivessem 
prestado á cansa revolucionaria. 

Como sempre succede, em épochas como 
aq uella, dos desgostos geraram-se cal umnias e 
intrigas e, assim, o dr. Werneck foi logo accusa· 
do de se haver envolvido na revolução somente 
apenas com o intuito de salvar as propriedades 
e antros beus dd ab1stada familia de sua espo
sa e essas miseraveis inverdade::;, como denun
cia dt: sua falta de sinceridade em snas opi
niões revolucionarias, foi levada até o com man
do em chefe. 

Werneck, sciente de tudo isso, pediu sua 
exoneracãL' do . cummando do batalhão-Vis
conde d/ Gumapuavu-e, não lhe sendo con
cedida, so11icitou uma licença para descauÇar 
no interior do Estado, o que tambem lhe foi 
11egado. Infelizmente, Werneck que a princi
pio procedera com correção, não podendo .deixar 
o pesado encargo que tinha .sobre os h.:nnbros, 
espirita talvez fraco para enfrentar com as cá--
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lumnias e intrig::is de seus proprios correli· 
gionarios, e, portanto, temendo-as, atirou-se á 
violencias que elle condemnára quando prati
cadas pelos outros, acreditando certamente que 
ellas, patenteando o seu zelo pe1a causa revo
lucionaria, acabassem esmagando a per:fidia de 
seus companheiros. 

Fatal resoluçã_o ! Ella nada adiantou, co
mo verá o leitor. 

Essas violencias irromperam em meiados 
de Março, épocha em que alli appareceu um 
boletim, datado de 13 de Fevereiro, que o co
roo el Pires Ferreira, chefe das forças legaes 
que se reuniam em Itararé, m~ndára espalhar, 
noticiando a destruição da esquadra revolucio
naria. Coincidencia notavel ! A noticia era 
falsa á r 3 d'aq uelle 1nez; mas, no mesmo dia, 
no mez seguinte) aquella esquadra cahia nas 
mãos do governo legal ! 

Se o coro_ne1 Pires Ferreira, que se mos
trára vidente, tivesse podido prevêr quanto iam 
soffrer os republicanos com aquella noticia, 
não a teria espalhado. Ella serviu de pretexto 
para perseg1úções atrozes. 

Por ordem de W erneck foram pre~os ci
dadãos distine:tissimos do credo republicano, 
entre estes citaremos Zacharias Caetatlo Coe-
140 do Amaral, cidadão cheio de serviços; An· 
tonio da Rocha Loures, então prefeito munici
pa1 ; Guilherme de Paula Xavier, sub-commis~ 
s;uio de policia; Francisco c~etano do Ama
ral, deputado estadoal; Hygino Honorato de 
Bittencourt ; Mario de Barros ; Sebastião Dias 
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de Siqueira, juiz districtal, exercendo o cargo 
de juiz de direito. 

Alem. de serem presos, os seus domicilio-: 
foram violados á pretexto de que estes cidadãos 
mantinham correspondencia com as forças de 
Itararé. 

O cidadão Sebastião Dias de Siqueira se
guiu para a prisão atado, e assim passou pela 
rua mais publica da cidade ! 

Mui tos destes perseguidos foram recolhi
dos ás enxovias que encerravam criminosos de 
morte! 

Sem exagero, não houve repu blicano,quer 
residente na cidade, q11er f6ra, que não soffres
se vexames e perseguições. Antes da noticia 
a que no:s referimos, ha pouco, o coronel Pedro 
Lustosa, chefe político prestigioso, comman· 
dante superior da guarda na~ional, soffreu 
dissabores, em uma de suas fasendas, com a 
presença de Odorico Camargo e de seu bando. 
Não respeitavam ninguem, ~quanto mais sa· 
li ente era a posição social do adversa rio, mais 
exposto estava elle aos insultos e perseg-uições. 

Q gado e cavalhada já enviados para 
Ponta Grossa, ao caudilho Gumercindo, não 
hastavam; elle fez seguir, pois, para Guara
puava um oriental de nome Sanchez, arvorado 
em major, acompanhado de 200 homens, que 
alli chegando dividiu em partidas de 50, essa 
força, que espalhou ·se logo pelo município. 
Algumas fazendas, que ponco haviam soffrido, 
foram, então, saqueadas, e, entre ellas, as da 
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familia Wirmond foram theatro de enormes 
extorsões. 

Um individuo, fuão Rodrigues, major, que 
fasia parte do bando de Sanchez e que havia 
arrebanhado uma beJla egoa do federalista Be
uedicto de Camargo Barros, por causa d'esse 
animal, que teve de restituir ao dono por ordem 
de Gumercindo e empenhos de Werneck, 
jurou aos seus de;oses, certamente os deuses 
infernaes, vingar-se d'este cidadão na primeira 
opportunidade, dirigindo. lhe insultos face á 
face. Entretanto, Werneck era coronel e Ro
drigues major! 

Esse illdividuo, voltando pouco depois para 
Ponta Grossa, de Imbituva dirigiu telegram· 
mas ameaçadores á Werneck. Não devemos 
deixar de consignar que, depois das ameaças 
do ins'.)lente e perverso Rodrigues, Werneck 
desembainhou a espada e tentou em vão qne
brál a; mas, o ferro ap,. nas vergou. 

O leitor ha de vêr mais tarde, o dr.· Wer
neck, (r) moço, apenas com 32 annos de edade, 
succumbir ás_ mãos de seus proprios compa
nheiros, como se as ameaças de Rodrigues lhe 
tivessem cahido subre a cabeça como uma mal-
dicção . · 

Quem sabe, se ao entregar a vida aos seus 
miseraveis assas<;Ínos, e11e não levaria para a 
eternidade o sentimento de rião ter repellido á 
golpes de sua espaqa, de tempera tão forte, os 
insultos do miseravel que, ainda mais, jurára 

(I) F'rancisco Peixoto de Lacerda Wemeck. 
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immolal-o, embora n'essa legitima 1e;ntlsão en
contra.sse a morte? 

Devemos lembrar ao leitor que, uma d'es
tas partidas á que ha pouco nos referimos, é a 
de que trata o telegramma do capitão Amorim 
e que se encontra á paginas l69 deste volume. 

Mais tarde, voltaremos á Guarapuava. 
Dissemos que o governo -do Paraná trans

formárn- se para a revo1 ução no leito de Procus
to e que ninguem se adaptava á elle. Já vimos 
Theophilo Soar'=.'s Gomes e Doria deixal-o; 
agora tocou a vez ao honrado general Cardoso 
Junior qne, como vimos, assumira o governo á 
24 de Março. 

Pois bem. São decorridos r r djas apeuas e 
já o illustre general o abandoca . . 

Durante o seu curto governo, o chefe das 
forças invasoras su ppondo te·r sido pvr ordem 
d'elle,_retirada uma pequena força da fronteira 
de São Paulo, dirigiu-lhe significativo tele
gramma que o illustre general, homem intelli
gente e practico dd.s cousas administrativas, e 
inimigo de attritos, trátou de responder n'es
tes termos, á 28 de Março : 

Recebi vosso telegramma. Não mandei retirar nenhu
ma força para a capital. Não me envolvo n'esse s erviço , 
pois , pens o caber só á vos, como general em chefe a quem 
está confiada segurança do Est;.tdO em relação invasão s. 
Paulo. Vosso companheiro velho e admirador tudo confia 
do invicto General que tendo redimido Paraná, não o dei
x ará ser retomado . Abraço-vos.-Cardoso .funior. 

O final d0 telegramma, especialmente, era 
tão linsongeiro a Gumucindo que, estamos 
certo de que, quando mesmo o distincto- gene-
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r:al tivesse mobilisado toda a força que obser
vava a fr0nteira de Itararé, isso lhe seria per
doado pelo caudi1ho. 

E' que lambem o il1ustre militar tinha 
conhecimento dos homens e da sitnação, o que 
não succedia com o seu antecessor, o dr. Mene · 
zes Doria qtre, em certa occasião, no salão de 
palacio, em uma discussão em que o caudilho 
de alguma sorte o desautorára, lembrou-lhe 
que e11e era-. o governo.-

Gl,lmercindo irritou-se ainda mais com tal 
observação e batendo com . o pé no assoalho, 
exc1amou : 

- Gobierno de .. 
A palavra que se occulta na reticencia é 

aquella que ~eattribue áCarnbronne ql1ando, 
dentro do quadrado da Ve1ha Guarda, em 
W ater1oo, foi intimado a render se pelo gene
ral iuglez que o cercára com · uma divisão. ( r) 

Tal foi a força com que o caudilho bateu 

(r) O general Mellinet que foi por muito tempo aju
dante de ordens de Cambronne, quando official subalterno, 
contou ao conde de Viel , ·que em 1884 publicou as suas 
proprias uMemoriasn, o .que se pa<·sara em Waterloo com 
aquelle heroico general. Disse Mellintt : 

uDe volta aos pena te:;; depois de Waterloo, Cambronne, 
na ause·ncia de meu pae , que estava exilado, fE:z-se meu 
tutor e foi e11e que me decidio a entrar para o exercito aos 
r5 annos. Cambronne não era por fórma alguma um sol
dado rude ; tivera estudos importante~ e passava por dis
tincto latinista . . 

Um dia estavamas nos banh~mdo no rio Loire . Devo 
dizer que nunca vi corpo humano mais cheio de costuras 
de ferimentos d~ metralha , de bala de espingarrla, de lan
ça, de espada e de baioneta. 

Perguntei-lhe, nadando ao lado d 'elle : 
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no assoalho que uma enorme e densa nuvem 
de pó, ergueu-se do tapete e evolou-se pelos 
ares além. 

Entretanto, o dr. .Menezes Doria fôra bas
tante modesto. 

Luiz XIV disse :-0 Estado sou eu 1 
R~solvido o general a ab ndonar o gover

no, foi o barão do Serro Azul convidado para 
substituil·o ; á principio, esteve o barão re.sol· 
vido a aceitar, chegando-se a imprimir boletins 
á respeito, que não foram distribuidos, por ter 
esse cidadão, nc• ulti .uo tn)tnento, negados~ a 
assumir o terrível encargo que lhe offereciam. 
L ·=braram se, eatãJ, do dr. TertLtlian J Teixeira 
de Freitas, chefe de policia. 

O general dirigiu ao povo este manifesto : 
Ao assumir a gravissima responsabilidade de presidir 

os destinos do Paraná, t:m um periodo anornrn1 e cheio de 
agitações, em que a ,nttoridade civi l seria absorvida pela 

-Oh ! meu general, é verdad~ que respondeu mal ao 
general inglez qae o intimava a render-se em Waterloo? 

Cambroune retorquiu-me, tratando me por tu, como 
costumava : 

=Conheces-me bem ; julga'> p·::irtanto que eu fosse 
capaz de usar de semelhante palavra imaginas 
que eu a profrrisse em momento tão solemne? ! Não, não 
a proferi. A verdade é que todas as ve::ies que me intima
ram a entrega das armas, eu levantei a espada, gritando 
com força ; Para a frente granadeiros ! Mas, fui logo frri 
do, desruaiêi e no fim d-: meia hora os granadeiros já não 
pJdiam avanç.u porque estavam mortos." . 

A verdade é que fora outro official que pronunciara 
a ceteb1e palavra, essa palavra que se encontra tambem nos 
uMiseraveis" de Victor Hugo qüando descreve :i batalha 
de Waterloo, descripção bastante imaginosa, e, portanto 
afastada da realidade, cuthpre dizel'o. 
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militar, nenhum movei actuou em meu espirita senão o 
desejo unico de poder ser util(l população, garantindo a 
ordem e conciliando os espiritos desvairados pela politica 
das paixões partidarias. 

Quando a 24 de Ma1:ço, o Dr. João de Menezes Daria 
transmittio-me a admini"stração, durante sua ausencia, 
ponderei ãquelle cida1lão que o estado da minha saude 
não pennittia corresponder ãquelle appello patriotico que a 
mim fazia, tanto que já teria sollicitado, desd@ a desigt1a
ção, exoneração do cargo de Ajudante-General do Exerci
to . Insistindo elle e amigos pessoaes de todos os matizes, 
fui forçado a aceitar o posto de sacrificios. 

Em manifesto, que dirigi ao povo, salientei os intui
tos que me animavão e creio que não deixei de cumprir 
aquillo a que me comprometti, tendo sido coadjuvado por 
todos. 

Hoje, porem, que as circumstancias tornaram-se diver
Séts e graves pela corrente dos acon.tecimentos, entendi 
qi1e em tal emergencia· devia dei:irar a administração, e 
passai-a a um cidadão que gosando do respe.ito -geral, póde 
ser mais util que eu ao povo paranaense no · momento 
actual , impedindo a reacção que póde resultar de uma 
mudança rie situação. . 

Por muito amor que derlico ao povo paranaense, por 
muito civismo que me anima, creio que ninguem po
derá exigir mais. 

Na situação que corre, aos interesses políticos é for
çoso que cedão os interesses de conciliação, e ninguem 
mais no caso de conseguir tste desideratum do que o Dr. 
T~rtuliano Teixeira de Freitas, a quem neste momento 
passo a administração, e que estou certo, com seu presti
gio garantirá a tranquillidade publica e particular. 

Curityba, 3 de Abril de 1894. 
Marechal Francisco fosé Cardoso Junior. 

Os redactores da ccFederaçãm) tambem se 
substituíam, como os homens, na suprema 
admini::stração. O mesmo facto observava-se 
na municipalidade. 

O serviço do emprestimo de guerra estava, 
então, affect0 ao commando geral das intitula
das-Forças Libertadoras -e ao coronel Do-
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mingas Ribas; especie de quartel-mestre-gene
ral, incumbiu o chefe Gum'ercindo · a tarefa de 
entender-se com aquelles que por bem ou. por 
mal eram, ou tinham sido, colhidos nas malhas 
daquella ~norme rede. 

Emfim, o dr. Tertuliano de Freitas está á 
frente do gvverno, 

A imprensa revolucionaria, na forma do 
costume, tracta de enaltecer o pobre condem
nado a deitar-se no leito de ferro do salteador 
da Attica. Talento, patriotismo, illustraçã(.J ' 
criterio, tudo, tudo tem o recem·chegado e áté 
coração magnanimo e bellarnente' ornado de 
grandiosos sen tirnentos, como resa a «Federa
çãon de 5 de Abril. 

N'esse artigo em que se externa os altos 
predicados do novo g0vernador e que por ex
tenso deix:iil.mos de trau.5cre.ver, ba, entretanto, 
um período que vamos offerecer á consideração 
do leitor, e ·que, se não é um sarcasmo, tem 
tantos pontos de contacto corú elle,snpperpõe-se 
tão exactamente, como duas figuras geometr1-
cas perfeitamente eguaes. 

Leia o · leitor : 

«Pres~ntementt, n 'esta phase -de agitações, o dr. Ter
tuliano Teixeira de Freitas tem cooperado efficazmente, 
na qualidade de chefe de policia, para o bom successo da 
revolução, empregando com toda a d edicaç.ão o seu apoio 
ao desenvolvimento dos phenomenos. que ora presencir• 
illOSll, 

ccA F ederação)) certamente refere-se aos 
phenomenos sociologicos da épocha, portanto, 
phenomenos 'scientificos que podem se-r ~ classi-
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ficados on agrupados sob uma lei geral ou 
commum. 

Estes phenoruenos, philosophicamente 
corlsiderados,não podiam ser de maior gravida
de. As forças invasoras desanimadas; os clarins 
revolucíonarios prestes a darem o sinistro sig· 
nal de retirada; os governadores a abandonarem 
a alta administração, com receio de serem ar
rebatados, levados por diante, esmagadois sob 
éiS patas dos corceis da cavallaria revo1 uciona-

_ria, quando se ouvisse o sauve quz"j>eut a1armar 
a invasão; o pouco enthusiasmo pJpular pela 
revolução a arrefecer dia a dia; taes eram &s 
circumstancias naq uelle critico momento. 

Não falamos dos-desastres revol ucionarios 
na capital da Republica ; olhamos s6 para o 
que se passava no · Paraná. 

Ora, estes phenomenos, empregando a 
palavra do proprio articulista, despertavam 
sensações, idéas, presentirnentos que aterravam 
a população, e se para tal estado de cousas 
havia concorrido efficazmente o dr. Tertuliano 
de Freitas, como chefe de policia, os seus ser
viços foram nega ti v:os e naquellas linhas do 
orgam federali:5ta es.condia-se uma ironia cheia 
de peçonha e um sarcasmo bem amargo. 

O general Cardoso J nnior, apenas deig:ou 
o governo, seguiu para o e< Desterro)) e depois 
para c<Buenos-A.yres1.'. 

Com espanto da população, já no dia 4 
corriam boatos de que bo dia seguinte deixaria 
o governo o dr. Tertuliano de Freitas, cujas 
apt-idõ.es se manifestavam melho~·no cargo de 
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chefe de policia, e de com binação com o chefe 
das forças revolucionaria~ ia a:;sumir a go
vernança o dr. Ferreira Braga ! 

Esse cidadão tinha vindo refugiar~se no 
Paraná, temendo, diziam os seus amigos, as 
perseguições do dr. Bernardino de Campos, 
então presidente de São Paulo. 

Com e:ffeito, no dia_ 5, Ferreira Braga era 
gove,rnador do Estado do Paraná ! 

A imprensa desse dia pnblicou, não só o 
o:fficio em que Teixeira de Freitas passava o 
governo, como a proclamação do n0v0 gover .. 
nadar, lançada ao povo paranaense, ludibriado 
impudentemente, .espantado e receioso da con
ducta d'esses homens. 

Aprecie o leitor comó Teixeira de Freitas 
justifica a sua retirada do governo, lendo o 
o:fficio á que nos referimos: 

•Exmo. Snr. 
Passo hoje as rédeas da administras;ão á pessoa de V . 

Rx. , conforme requisição que fiz ao illustre general Gu
mercindo Saraiva, em vista de precisar permanecer na 
chefia <le policia, por conhecer as grandes necessidades de 
que ora se ressente a vida do Pàraná; 

Sendo V. Ex. a pessoa indicada por aquelle general, 
que soube attender a minha requisição e com o qual estou 
de perfeito accordo, espero que unificados por um só pen
samento-a salvação da Repub1ica-trabalhemos assidua 
e desinteressadamente para a consecuç;ão desse. magno 
desideratum.-Saude e Fraternidade.-Terbtliano Tei-
xeira de Freitas. ' 

«A Féderação», sempre no proposito in
grato de explicar e justificar a scena desmora
lisadora das substituições dos governadores; 
servia-se de argumentos ridiculos, pueris, que 
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arrancavam gargalhadas dos legalistas, e mur
murios de indignação dos outros, p0rque nada 
justtficavam taes argumentos, e, por tanto, de 
modo algum concorriam para tranquillisar o 
espirito publico. 

Para dar uma idéa ao leitor do modo .por
que os homens da revolução ludibriavam o 
povo" leia as segn in tes linhas, trecho do artigo 
de fund0, de 6 de Abril, daque1le orgão revo-
lucionaria: · 

oNaquadra actual as aptidões não sendo aproveitadas 
na .medida que os factos e que as circumstancias da guerra 
os exigirem; pois, como é sabirlo, o dr. Tertuliano, por 
exemplo, é um homem muito conhecedor das condições 
vitaes do Paraná, podendo prestar-lhe maiores serviços 
na chefia de policia do que no cargo de governador. 

A' policia, actualrnente, estão appensas grandes res
ponsabilidades, por isso qut:: a ella está comm~ttid<l, em 
grande parte, a tranquillidade do Estado. · 

~Afastar-se, pois, a actividade de um homem resoluto, 
eminentemente patriota, da direcção dos serviços poli
ciaes, seria um inademissivel contrasenso, e a Revolução 
teria muito a perder com isso.>• 

A (cFederação» não refl.ectia quando lavra
va os seus artigos de fundo. Se era um contra
sens<> inadmissível afastar o dr. Tertu1iano de 
Freitas da chefia da policia ; porque o tiraram 
A'alli para expôl-o ao rediculo e desmoralisa
dor espectaculo de deixar o governo ·no :fim de: 
algumas horas ? 

Porque a-e<Federação>: ' procuron no seu 
farfalhudo artigo de fund0, ao iniciar o dr. 
Tertuliano o seu governo meteorico, fugaz, fa· 
~er crêr que, afinal, havia homem no leme, ti
moneiro experimentadQ ; e pouco depois acha· 
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va um absurdo, um contrasenso· inadmissivel 
a sua permaneucia n'aquelle posto ? 

O leitor e n6s que lemos e vemos tudo 
isto,concordaremos, sem esforço, que realmente 
ainda desta vez a maliciosa «Fednacão>> zom
bava do chefe de policia como zombÍra d-J go
vernador, 

O manifesto ou proclamação do novo· go
vernador ao povo paranaense · é, corno se lê : 

«Por sollicitação do commandante em chefe e do 
exercito revolucionario acceitei o governo deste Estado e 
_entrei hoje em exercicio das respectivas funções adminis-
trativas. . · 

Excuzo é dizer, que meo governo é o da revolnção , e, 
que aos intert:'sses desta, sacrificarei as reformas constitu
cionaes do Estado, sempre que -a .contingencia do momeu
tu u exigir. Mas o respeito ás leis vigentes, á propriedade 
particular, e á tranquillidade pu_blica são os moveis que 
actuarão em meo espirit0. 

Tranqui11ise-se, pois, a população ; o governo será 
energico contra os inimigos da Republica, esperando que 
cada habitante do Estado volte despreoccupadamente ao 
exercício habitual de suas prc:i'fissões, sem receios, nem 
sustos . 

Quanto aos cofres publicos, esperá co11oca1-os em es
tado de poder receber todos os adiantamentos que .hão fei
to e fizerem á causa revolucionaria. 

Espero que a população me auxilie no desempenho 
de minha di:fficil missão · 

C1.uityba, S de Ahril <le r894. 
DR. ANTONIO Jose' FERRE;IRA BRAGA. 

Como vê o leitor, estes manifestos que te
mos 1ido são aridos de idéas e muitos dictados 
sem bom senso. 

A escolha do dr. Braga não devia agradar 
ao dr. Menezes Doria que já havia desertado 
para paiz extrangeiro, como sabe o leitor. 
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Na opinião de Doria, Braga era um v1s10-
nario ; ainda em Março, em principios, elle te
ve occasião de externar o seu j uizo . á respeito 
do substituto do general Cardos<..', por cansa de 
umas informações desfavoravf'is á ·revolução, e 
dadas ao dr. Arsenio, juiz de direito de Parana
guá, como vae vêr o leitor pelo seguinte tele·
gramma: 

"Curityba, 8 Março 1894.-Dr. Ars~nio-Juiz de Di· 
reito-Paranaguá .. - · Dr. Braga está mal informado ou é 
um visionaria. 

Temos noticias exactas. - Itararé só teµi 1428, sendo 
200 de \inha. Almirante ainda fica. aqui .. ..:..saudações.
Menezes Doria. 

Entretanto, nada tinha de visionaria o dr. 
Braga e se os · acontecimentos posteriores pr.o
varam que e1le via longe e claro, não podemos 
deixar de concordar que muito mais penetrante, 
muito mais longe e claro via o governador ite. 
nerante, como attesta a resolução que tomára 
de arranjar uma commi.ssão para desfarçar a 
sna fuga, para as 'plagas argentinas, muito an
tes de começar a serie de catastrophes que per
seguia a revolução, desde o dia r 3 do mesmo 
mez, em que telegraphára ~o Juiz de direito de 
Paranaguá. 

Inquestionavelmente este governador ti
nha a vista mais penetrante ainda do que a do 
animal que o paganjsmo consagrava á Baccho. 

As necessidades e tal vez os perigos que 
correra em sua vida, e que não queria mais af· 
frontar, certamente deram ás suas faculdades 
physicas um desenvolvimento phenom.enal. 



DIAS FRATRICIDAS 

Q"""-~~JF'~--;i 

E, se assim é, tinha muita razão Napo· 
leão o Grande quando dizia que adquirimos as 
nossas faculdades ph ysicas pelos perigos que 
éorremos ou pelas nossas necessidades ; por 
isso o Arabe do deserto tem a vista penetrante 
do lynce e os selvagens das . matta.s o olfacto 
das. f éras». 

Aos actos do governo revolucionaria não 
presidia a conveniente reflexão. Não é de ex-
tranhar. . 

o principio de conservação individual fala 
muito alto ; é innato e as tempestades que ori
ginam grandes castastrophes avançavam rapi
damente do nórte e do sul e só nos meios de 
salvação cogitavam os homens. 

O suicídio é uma aberração ; é a dispersão 
de tudo quanto constitne aquelle · priucipio e 
estes homens não eram suicidas. O leitor deve 
ter notado que n'estes manifestos que annun
ciam a a.scenção e descenção dos governadores, 
não se fala mais em acclamações populares. O 
povo agora é factor nullo. · Todo poder emana 
das lanças, dos sabres e das machadinhas. 

Estes cesares. cousules ou dictadores sem 
purpura, subiam ·ás . culmi.nancias do p~der, 
d'ellas desciam, e, em um e outro caso, mo
viam-se á voz da guarda pretoriana ; aos gri· 
tos e acenos do3 brave>s ganchos rio-granden· 
ses. 

IV 

Nas grandes e graves crises os homens 
perdem um tempo precioso : em recriminações. 
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Doria era accusado sem piedade pelos seus pro· 
prios correligionarios. · 

Diziam que. havia levado comsigo 48 éon
tos de reis em letras, do emprestimo de guerra, 
suor do povo, para suas despezas e gosos par
ticulares no extrangeiro ; citavam e commen
ta vam a sorpresa que lhe quiz fazer Gumer
cindo, seguindo para Paranaguá com o firme 
proposito de prendel-o e não o conseguira por 
ter já partido o paquete em que ia para o Rio 
da Prata, facto . que contrariou muito o caudi
lho e lhe arrancou a celebre phrase: 

-El picaro se fue ! 
. Os collaboradores do orgarn do governo 

revolucionaria não faziam cerimonias nos ata
ques ao ex-governador. 

A Federação de 7 de Abril, entre varias 
apreciações sobre ~ situação, diz : 

«Quando mais uecessaria era a presença do dr. Mene· 
zes Doria, para puchar o fio da meada, eis que s . ex'. t em a 
infeliz inspiração de ir ao ex trangeiro fazer aquillo que um 
delegado seu poderia fasern . 

Este articulista falava ao publico, e, por 
tanto, ainda guardava alguma reserva. 

Nas ru:a.s, nas esquinas e nos clubs é que 
a diffamação tocára ao auge e do interior · do 
palacio do proprio governo a reputação do ex
governador era atiraja das janellas ás sargetas 
das vias publicas. O honrado e distincto gene· 
ral Cardoso Junior não esca pára ás maxillas 
destes homens que haviam perdido a · calma e 
procuravam lançar a responsabilidade dos re
vezes que ahi vinham, ora á un,s, ora á outros . . 
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Eram os ex-governadores os bodes expia
torios,de que nos falam as «Sagradas Escriptu
ras», com a differença de que não foram os ju
dens de sua grey que os repelliram para o de
serto, para alli expiarem ·os crimes nacionaes, 
porque elles por si mesmos se exilaram ; mas, 
como os bodes da hora das Pxpiações, elles par· 
tiram sobrecarregados de todas as culpas, de 
todas a5 maldições que pesavam sobre a tribu 
de Israel. 

Doria e o illustre cidadão Theophilo Soa
res Gome;; eram, emfim, especialmente alvos, 
nas conversas e concilia bulos, des ataques de 
seus proprios correligionarios que não se illu
diram com as mentiras e falsidades urdidas para 
socegar o espírito publico, 

Theophílo era em grande parte cu 1 pado 
porque fôra elle que, com as suas cartas para 
os chefes das forças revolucionarias, então 110 

Desterro, animara-os a realisar a i:nvasão, in· 
formando os da pouca força· legalista existente 
no Paraná. 

Estas cartas e as labt'as e promessas de 
Doria eram as causas das desgraças que já 
tinham succedido e só Deus sab;aquaes as que 
ainda estavam reservadas á socieda.de paràna~ 
.ense. 

Tinham razão; mas, porqne prestaram á 
principio apo"io moral e material 'á esses ·ambi
ciosos? 

Ah ! Embriagaram-se ·com sangue, com 
esse terrível licôr, ao saberem das .victorias de 
Paranagn_á, Tijucas e Lapa, e, despertados 
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agora do somno da embriaguez, não tremiam, 
não cambaleavam pelos effeitos da medonha 
beberagem, mas sim de indiscriptivel terror ! 

Emquanto ·as clarins não tocavam retirada, 
o commandante em chefe do exeràto hbertadot 
ia fazendo promoções e nomeações ; assim, 
nomeava para chefe do estado-maior a Manoel 
Lavrador; · promovia a coronel'o ex-governador 
Tertuliano Teixeira de Freitas, então chefe àe 
policia, sendo ainda mais nomeado commandan
dante em chefe da fronteira da Rz"bez"ra, e, como 
estes, outros tiveram promoções e nomeações, 
todas ellas pelos relevantíssimos serviços pres· 
tados á causa da liberdade. 

No acampamento legal de .ltm·m é acha
vam se muitos membros proeminentes do 
partido republicano; entre elles os illustres 
drs. Francisco Xavier da Silva·, governado_r, e 
Vicente Machado, r. 0 vice-governador, como 
sabe o leitor. 

Sabia-se na c:apital da prE'sença desses ci 
dadãos naquelle acampamento e conhecia-se 
mesmo um manifecsto que o r .0 vice-governador 
pu blicára á 7 de Março. 

Os homens do governo tambem não o ig
nora. vam. A Federação não conformava-se com 
o facto e eni artigo de .fundo de r 3 de Abril, 
sob a epigraphe-0 QUE SE mz-, depois de 
tractar dos bo2tos e boateiros, encerra as suas 
considerações com estas palavras : 

«Pois ainda julgam o sr. Vicente Machado 
com animo preciso para vir occupar posição em 
Curityba? 
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ctSo os vis10narios é que pensam nisso ; 
mas, n6s os homens de hoje,. não podemos ou
vir semelhantes noticias sem que uma gostosa 
gargalhada nos venha á tona dos labios:.)> 

Não decorreram muitos dias e já o chefe 
do partido republicano voltava, enthusiastica
mente recebido pelos seus amigos e concida
dãos, como verá mais tdrde o leitor, e pro:::.e· 
guindo brilhantemente a sua carreira política, 
chegou ás mais altas posições na Republica. 

Duvidavam de sma volta e riam-se os ho
mens da situação dominante, já prestes a ex
pi::ar, ao vel·o na fronteira prompto a reassu
mir o governo. 

O riso é irmão da lagrima; pequena dis
tancia os separa e ás vezes tanto se approxi
mam que se confundem ! 

Convem muitas vezes banir da tona dos 
labios gostosas gargalhadas, lel'.1 brando-nos de 
que-Rira bien q ui rira le dernier. 

Só em Junho, como verá o leitor, conc1ui
da a licença em cujo gos0 ,se achava, reassu
mia o governo o illustre e honrado cidadão dr. 
Francisco Xavier da Silva. 

A <CFederação)> continuava a publicar noti
cias phant::i.sticas á respeito de revoluções em 
Minas e Espirita S:rnto, forçamento da barra 
do Rio Grande, tomada desta cidade e outras 
tantas falsidades em cuja veracidade só os cor
religionarios nescios davam credito. Alguns 
contribuintes do emprestimo de guerra, já em 
Março, depois de saberem vagamente do revêz 
da revolução na bahia da Capital Federal, pre· 
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sentiram que · havta qua/que1 cousa no a1, e, 
por tanto, tractavam de demorar o pagamento 
do 2 e. emprestimo, pret~tando ora nma causa, 
ora outra, de modo que o chefe das forças in. 
vasoras proro,g-ou o prazo até 5 de Abril. 

Os boatos e boateiros continuavam a 
preocupar a attenção dos homens do governo e 
de seus adeptos. 

Com effeito, apesar das ameaças que pen· 
diam sobre os republicanos que não se tinham 
ausentado da capital, ameaças de que já tractá
mos em outra parte ; elles habilmente, ás oc· 
cultas, lançavam em circulação noticias con
trarias ás que espalhava o governo. Para dar 
uma idéa ao leitor das pbantasias revoluciona· 
rias, transcrevemos estas publicadas na 1<Fe
deração)) de ro de Abril : 

11 ULTIMAS NOTICIAS 

A Revolução prosegue em sua gloriosa marcha. 
Hontem, á ultima hora, o Governo recebeu as seguin

tes e fidedignas noticias, que estão jã confirmadas. 
A Esquadra Libertadora, depois de torte tiroteio e de 

haver aprisionádo i canhoneira e 11 transportes de guerra 
flori anis tas, consegu io effectuar trium phan te desembarque 
no Rio Grande, sendo o Almirante Mello muito victoriado. 

-Minas Geraes revoltou-se, constituindo Governo 
Provisorio. Pelo povo foi acclamado Governador o Dr. 
Cesario Alvim. 

-Noticias vindas do Rio do Janeiro affirmam que 
Floriano nomeou membros para o Supremo Tribuual, e 
dizia-se que pretendia entregar-lhes o governo da Nação . 

110 Dia'l'io d~ Noticias e o Tempo suspenderam suas 
publicações. A onda sóbe ! 

Viva a Republica ! 
Viva a RevoluÇão !» 
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Noticias fidedignas que estão confirma
das, declara o orgão do governo ! 

Apreciemos mais esta que foi publicada 
com caracteres enormemente grandes : 

" O cidadão Dr. Governador do Estado acaba de reée
ber o seguinte telegramma official : 

O Estado cio Espírito Santo revolucionou-se contra a 
dictadura de Floriano. 

·Sabemos que a revolução do heroico Estado do Espi-
rito Santo prenrl.ia-se ao victorioso plano de Minas Geraes . 

Viva a Revolução ! 
Viva a Liberdade do Povo ! 
Viva a Republica ! ,, 

Estes carapetões, permittam-nos o termo, 
corriam o Estado nas azas da e1ectricidade. O 
te1egrapho estava ao serviço da mentira e da 
falsidade . Este telegramilla foi publicado 0::1. 

·.cFedoaçãoJJ de r r d'aque11e mez ; mas, na ves
pera á tarde circulára em boletim pelas rnas 
da cidade, apregoado em altas voses. Era o que 
os fraocezes chamam un canard sauvage. 

Os homens da sitnaçao declaravam que 
estas noticias, transrnittidas do Desterro pelo 
cidadão dr. Ernygdio Westpha1en, membro da 
Junta Governativa; tinham cunho official e a 
revolução não mentz"a como a tyrannzca tega
ltdade. 

O enthusiasmo pela invasão de São Paulo, 
como já díssemos, havia arrefecido, principal
mente porque Gumercindo não encontrára no 
Paraná a sympathia, o auxilio que lhe haviam 
promettido 1 e nenhuma noticia tinha elle de 
que n'aquelle Estado se operasse qualquer mo
vimento á favor da revolução. Esses factos e 
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o revez de Saldanha da Gama acabaram de to
do com a basofia dos invasores do Paraná, e, 
como já dissemos e vimos, o caudilho resolvera 
bater retirada. Em principias de Abril, á 7, 
e1le publicou uma ordem do dia bombastica, 
farfalhuda,em que fala em proclamar a i~depen · 
eia dos Estados do Paraná, Sta. Catbarina e 
Rio Grande, caso, ao chegar á fronteira de 
São Paulo, esse Estado não se pronunciasse 
com algum movimento gigantesco contra o 
dictador. 

Tudo isso o astuto caudilho diz.ia, quando 
já en:fiára a bombacha, o ponche, prendera ao 
queixo o barbicacbo e atára a cola do ginete, pa· 
ra bater retirada, se mais uma noticia desfavo
rave1 e de cu'nho official chegasse ao seu cam. 
po. 

E' longa a ordem do dia de 7 de Abril ; 
mas, como o leitor pode ser dotado de paciencia 
e constancia, nos a offerecemos aqui transcri
pta : 

Quartel General do commando em chefe das 
forças de terra, em operação no Estado do 
Paraná. Ponta Grossa, 7 de Abril de 1894. 

ÜRDEM DO DIA N. 6 

Levo ao conhecimento das forças do exer
cito as occurrencias seguintes: 

Camaradas! 

Acaba de assumir o governo do Estado do 
Paraná, de accordo com o grande .Exercito Li
bertador e em nome da Revolução, o importan· 
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tíssimo chefe paulista, dr. Anton:io José Fer· 
reira Braga, que pelo seu reconhecido criterio, 
illnstração e tino admiuistrativo, como já o · 
provou no regimen passado, quando presidente 
do Pará, será mais um dos grandes elementos 
para a victoria da grande causa que defende
mos. 

Camaradas! Pelas noticias que nos che
gam do heroico Estado do Rio Grande do Sul, 
pl)SSO garantir aos mens intrepídos e valentes 
c0mmandados, que com auxilio do Deus dos 
Christãos, está perto, e mui perto o dia em que 
a bandeira da liberdade fl.uctuará nos angu1os 
d'esta grande Republica. Camaradas! Corno 
já sabeis, á e.:;ta hora deve estar o grande almi
rante Custodio José de Me11c com seus quatro 
mil companheiros de lucta, a bordo da heroica 
Esquadra Libertadora, forçando a barra do Rio 
Grande do Sul, para faser desembarque n'a
quella região e tomar o Rio Grande, Pelutas 
e Porto Alegre, de accordo com os denodados 
chefes Tavares, Salgado, Prestes Guimarães, 
Pina, Cabeda, Silveira Martins, Machado 
presidente do visinho Estado de Santa Catha· 
rina e tantos outros, e de uma vez para semp.re 
fazer desapparecer o despotismo u'aquelle va· 
loroso Estado. Camaradas! A nossa missao 
n'este momento é espinhosíssima, pois que 
temos de garantir a liberdade dM povos para
naense e cathadnense, ameaçados novamente 
pela tyrannia encarnada em Floriano Peixoto. 
E contando eu com o vosso reconhecià.o valor e 
patriotismo, confio na Providencia, que me 
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mostre o caminho por onde devo seguir para 
atirar .::om o despota em terra. Estou certo que 
breve, muito breve eu poderei dizer a vós, meus 
leaes companheiros de campanha e ao mundo 
inteiro: --está livre o ·· Brazil das garras do dic
tador-e o puvo, uzando do direito de completa 
liberdade, pode ir ás urnas e eleger o presiden
te que deve dirigir os destinos desta grande 
republica. Camaradas! Vou concentrar o meu 
exercito, qne, coruo sabeis, se acba em diversos 
pontos da fronteira do seguinte modo: Uma 
brigada em Paranaguá, sob as ordens dos de
nodados coral.leis Pahim, Leoni e tenente coro
nel Jorge Cavalcanti; outra no Assunguy, de
baixo das ordens dos valentes coroneis Jocelym 
Borba, Teixeira de Freitas e Abranches; outra 
no Rio Negro, 'sob o commando dos intrepidos 
coroneis Felicici, Filgueiras e Fragoso; outra 
no Porto da U níão á Palmas, debaixo das or
dens dos illnstres coro.neis Antonio Bodziak, 
Miguel Jesus, Vetneck e major Roberto Silva; 
outra na fronteira do Itararé, entregue aos au · 
da4es corou.eis Telemaco Borba, Pereira Pinto 
e tenente coronel Carlos .Libindo Menezes; 
uma divisão em Guarapuava ao mande do des
temido Juca Tigre; outra em Cupim debaixo 
das ordens do invencível Apparicio; o grosso 
do exercito em Ponta Grossa ficará ás ordens 
dos intrepidos coroneis Torquato Severo, Vasco 
Martins, Manoel R. de Macedo, (Fulião),Carli
to Gama, Vare11a . Requim e tenente coronel 
Julio Cezar; e na capital a guarnição ficará 
sujeita ás ordens dos destemidos coroneis Ce-
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zario e Amaral e reg-imento de artilharia, com
mandado pelo digno coronel Colonia. Camara
das! Preparai-vos, que eu vou recomeçar, de
pois de dois mezes de descanço do meu inven
civel exercitO, as operações de guerra, para de 
uma vez para sempre :ficarem os dictadores e o 
mundo inteiro sabendo que não se calca aos 
pés da dictadura os direitos de um povo livre, 
rasgando-lhe a sua constituição impunemente. 
-E, para isso Camaradas, conto, como sempre 
contei, com a vo5sa bravura, com o vot:>so pa
triotismo, com a vossa leald~de e com vosso 
amor pela santa Republica. Camaradas! As 
nossas operações vão se dirigir sobre a grossa 
col um na das forças do despota que tenta avan
r;ar pela fronteira do visiubo Estado de São 
P au lo, cert0 como estou que diante do meu 
grande e valente exercito ella terá a sorte que 
ti verão aq uellas que avançárão sobre o heroico 
Estado de S . Cathari11a, co~o sejam as 'que fo
ram por Paranaguá, por Ambrosios e pela La
pa, que v6s, melhor do que ninguem, sois tes
temunhas da derrota que soffreram e da humi 
lhação porque passaram os officiaes comprados 
jJelo dictador.- Camaradas! Expulsadas , como 
vão ser para sempre, do Estado do Paraná, as 
forças do dictador, cumpre-me dizer-vos, que 
chegando á fronteira de São Paulo, e se este 
não se mover para repellir do seu sol0 os ser
vidores do despota, en n~o darei um passo
além ; mas se o povo paulista pegar em armas., 
levantando-;;e como um gigante para defender 
seus direitos, eu irei com todo meu exercito em 
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seu auxilio, e então certa s·erá a derrota das 
for.ç.as do tyranno, sendo plantada a bandeira 
da 1ibe.rdade, não s6 nesse Estado, . como em 
todos os oµtros. No caso contrario, a conscien
cia . me diz que eu devo proclamar a indepen
dencia do Estado do Paraná e dos seus dois 
irmãos do súl. Camaradas! Estou certo que 
com auxílio da Providencia e o vo~so , valor eu 
conseguirei os meus desejos, que consistem em 
garantir o direito, a: justiça e a liberdade da 
familia qr.azileir~, :visto serem os vossos e assim 
tambem os da população sensata da nossa gran
de patria. 
· Viva a Constituição! 

. Viva .a Esquadra Libertadora! 
Viva o Exercito Libertador ! 
Viva o Paraná independente! 
Viv:i a Republica! 

[Assignado] Gume?úndo Saraiva. 

O meio milhão de soldados com que Na
poleão fez a campanha da Russia, em 1812,não 
tinha tantas brigadas, compo·stas de legiões tão 
aguerridas ! · 

' . . ·V 

O ·manifesto do dr. Vicente Ma.chado, de 7 
de Março, e já referido, foi publicado no acam
pamento de Itararé·. 

· E' n' estes termos ·: 
«Paranaenses !-Ha perto de dois mezes que, com o 

coração trailzido de dôr e com o cerebrn sob um verdadeiro 
atropello <le 'idéas, por faétos sobre os quaes julgará com 
ünparcialidade. · o futuro, tive necessidade ·de . retirar-me 
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da capital do nosso querido Estado , pela falta occasional 
de elementos pa.ra offerecer resistencia á inv:asão revolu
cionaria que, por mão criminos<", havia sic:lo guiada das 
nossas fronteiras do sul para o coração .do Paraná. 

' A r8 de Janeiro, depois de ter por decreto e utilisan
do os poderes d,iscricionarios de que tui investido pelo !>e
nemerito congresso legislativo, transferido provisoriamen
te a séde do governo para a cidade de Castro, para ali 
tomei direcção acompanhado de pequena força estaqoal, 
e de numerosos amigos que commigo queriam partilhar 
das agruras em que \.tma phase dolorosa lançava o repre
sentante constitucional do poder executivo do Estado. 

Desviado desse proposito, pelo chefe das forças mili
tares que me garantia já estar a cidade de Castro em po" 
der da invasão, vim para as fronteiras do norte pedir ao 
governo da União os elementos necessarios de força para 
restabelecer a ordem constitucional do Paraná e varrer do 
sólo da minha terra natal o bando invasor dos inimigos 
das instituições e da patria.. . 

Aqui me tendes hoje, paranaenses, pisando de novo o 
territorio querido do Estado, ao lado do numeroso exerci
to dedicado á causa da lei, da republica, e com serena e 
confiante eRperança n::i victoria da causa da . justiça, afim 
de recuperar ?.S seguranças para nossa vida pacifici-. e . la
boriosa ; o soc~go e a tranquíllidàde para o lar de tiossas 
familias e para o seio das classes de nossa sociedade; a ga
rantia para a vossa propriedade, pela restauração do do
mínio da constitLlição, ao serviço da ordem e do progresso 
da nossa communhão politica,constituida peios delegados 
de vossa soberania, pela invistidura livre de vossossuffra-
gios. . · . 

E o difinitivo triumpho e a victoria decisiva serão 
nossos, diz a justiça indefectivel da causa á cuja defesa 
servimos. 

A irnrasão, essa torva e desgraçada invasão, gerada 
íla ambição e do despeito, heterogenea, incolor, sem ide-· 
al, desnaturada e torpe, deixará como rasto de sua passa
gem pelo sólo paranaense a desolação, o pranto, o luto, 
os attentados contra a vida e a propriedade, lembranças. 
que só servirão para amaldiçoal-a. . 

. Breve reentrareis, meus patrícios, na serenidade pro
veitosa e honra<ia de vossH vida normal ; brilhará a ale
gria em vossos lares, tão límpida, como o sol que doira 
nossas campinas, o brilho das bayonetas dos '1.fossos : sol-· 
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d~dos, dedicados á causa da Republica e de sua. constitui
ção . 

. Esse lap~o de tempo em que tivestes sequestrados to
dos os vossos direitos, annullada a vossa soberania, anni 
quilada a vossa liberdade individual, ameaçado o vosso 
lar, confisc-ada a vossa propriedade, e sob constante perigo 
a vossa vida ; vos servirá de estimulo para a sustentação 
do livre e democratico regiruen da nossa lei fundamental, 
ampla de garantias para o vosso socego e para o progres
so material. intellectual e mora11. 

Sob as franquias do Tegimen constitucional do nosso 
Estado, breve apresentarei ao vosso julgamento, ao qua-J 
sewpr_e fui e serei submisso, toda a minha conducta, du
rante o período revolu"cionario, como homem político car
regado de responsabilidades pela investidura do alto man
dato que me conferistes, e pela minha posição no seio do 
meu partid-o republicano paranaense, cheio de abnegações 
pela causa publica, internerato na lucta, magnanimo e 
generoso no dia da victoria. 

Por ·agora só vos peço, meus patricios, toda a coope
ração do vosso patriotismo, t_odo o desprendimento civico, 
toda a vossa dedicação incondicional á Republica , para 
esmagar de vez esp;a revolta, já tão condemnada pelo paiz 
inteiro,que impede a consolidação da fórma de governo 
amada e querida dos brazileiros ! 

Paranaensf's ! Todos os vossos sacrificios pela Repu · 
blica e pelo governo constituci0nal. 

Viva a Republica ! · 
Viva o governo constitucional ! 
Viva o marechal Floriano Peixoto, vice-presidenl!e da 

Republica ! · 
Viva o exercito brazileiro ! 
Viva ·o Estado do Paraná ! 

Acampamento no Itararé, 7 de Março de 1894--- 6. G da 
Republica- -Vicente Machado» . 

Na capital tinham havido violencias pra
çticadas pelo famigerado Cesario Saraiva. Gu
mercindo, tendo sciencia do procedimento bru
tal de sel.1 pare.o.te, mandou p::i.ra Curityba o co
ronel Augusto do Amaral, que commandára a 
guarnição em Castro, assumir o cornmando 
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das forças que alli estavam, ficando Oesario sob 
suas ordens. · 

Em Ponta-Grossa, a. conducta do inimigo 
não dera motivo á queixas. Gumercindo, com 
o seu quartel-general .alli . collocado, foi . · um.~. 
garantia para a populaçã0. 

Apraz-nos sempre poder fazer justiça. 
Mas, já dis~emos· que fôra tara ·a loca lida -

de em que as violencias .'e brutalidades ·não . se 
exercessem de modo ·a levantar protestos até 
dos homens correctos da ?ituaçãq e como con
sideramos rigoroso dever rerider homenagens á 
estes homens, transcrevemos um telegram
ma para aqui que ·é verdadeiro protesto 
contra as indignas tropelias de alguns indivi
duas filiados á revo-lução. 

E' um alferes que e atendeu dever trans".' 
formar a cidade de Marretes em theatro de suas 
condemnaveis façanhas. . 

E' passado o telegramma d'essa cidade, e 
no dia r. o de Março. 

ccCommendador Alves.-Urge dirigir-vos dr._Generoso 
· afim impedir persegu:ções se fazem aqui. Foi 4oj4i! preso o 
escrivão Gonçalves Moraes qi:ie afinal- estã em liberdade e 
outros tem sido presos por alferes Jàngo qne- aqui veio em 
commissão. Devemos ser_energicos com os criminosos,mas 
indulgentes para com os adversariOs.-Cesar.-:(r) · 

lnd._ulgencia para os ad.versarios ! 

(r) Não encontramos nos papeis federalistas telegral;ll_: 
ma, ou outro qualquer documento, em que constasse as 
providencias ql!e certamente d,eu o dr ., Generoso·, n.o sem 
tido de evitar as perseguições em Morretes ou em outra 
qualquer localidade do Estado. 
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_Era sentimer;tto raro n'aquelles tempos, e, 

portantu, de um -ya}or inestir,navel para nós 
qüando ·o encontramos ein algnns homens. 

A divisa, em gera1, destes pequenos Bren
nas era a do vencedor de Allia : 

-Ai .:los-v.encidos J . 
. . Teve a população do municipio de Ponta· 

Grossa d.e contribuir para o emprestímo de 
gherra com cincoenta contos de reis e c~rca de 
tres niíl cabeças de gado de córte, e dous mil 
anifnaes cavallares e muares ; ma5, para o em-

. prestimo todos os municipios · concorreram; e 
todos elles tambem soffreram arrebanhamentos 
de gado de toda especie, outra classe de contri• 
buição, coni a qüalo povo absolutamente _ não 

. se conformav~ . . N'estes animaes cava11ares .e 
muares estavam . coinprehendidos os que por 
quota tocára aos _fazendeiros fornecer á revol u-
ção. _ 

Se a presença de ·Gu:inercindo na cidade 
de Ponta-Grossa c9nteve os instinctos sangui
narios de alguns sicarios que por alli estiveram, 
a falta de U!1J b.omein; nas condições do caudi
lh(), em outi;os pontos dera motivo a snccessos 
·1amentaveis. 

Na Lapa continuava a degolla nas restin· 
. gas e nas :veredas, sempre que o misero capitu-
· 1ado, descuidoso, .era pilhado pelos scelerados. 
· Uma das vi~lencias que muito in'dignou, e 
atê aos proprios - federalistas . decentes, foi a 
e_:Xercida na pessoa do coronel da guárda na
cional Pedro Ferreira Maciel, cidadão honrado 
e bem quisto exµ todo Estado, onde occupáta 
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as , mais distinc:tas posições . . Elle residia na 
Palmeira. . 

Ulyses de Faria, coronel, arvorado pela 
revolução, o mesmo que dirigiu a emboscada 
do Rio das Pedras, como hade estar lembrado .o 
leitor, prendeu a esse illustre e respeitavel ·ci
dadão, cbefo republicano naque11e município e 
que, então, achava.se em sua fazenda, um pou
co distante da cidade. Deram-lhe : um burro 
velho para montaria, dep.ois ·de lhe haverem to· 
rnado o excellente cavalJo .e arreios em 1 que 
viajava, e :fizeram-no seguir I>ªra : a cidade na
q uel1e anima,11 ·cujo tr6te era um:.· verdadeiro 
supplicio. O irmão de Ulyses, Argimiro Faria, 
indignado, declarou que era demasiadamente 
barbaro o proceder do irmão e, então, deu-lhe o 
cavallo em que vinha montado; completamente 
arreado, para o honrado ancião proseguir a via
gem._ 

A senhora e uma -filha da victima a acom 
panhava a pé em pranto. Chegada á Palmeira,. 
recolheram-a á um'miseravel casebre que ser · 
via de cadêa -publica. Ainda o irmão de Ulyses, 
·sabendo do facto, foi ao encontró d' esse carras
co e declarou-lhe . que o c~ronel Maciel em 
adversaria, .mas era tambem um homem respei
tavel, digno de toda a consideração,e, por tanto, 
não admittia que elle permanecesse naque11a 
en:x!ovia immunda; e que o deviam recolher á 
camara municipal. Ulyses fêl-o alli recolher 
preso ·e incommunicavel, .com sentiuella á vis
ta, e: não satisfeito ainda, deteve. a virtuosa es" 
posa·do prisioneiro' que, desgrenhada e chorosa, 
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fôra á prisão vêl o e mi.tigar a . sua dôr. Estava, 
pois, o casal prisioneiro e incommunicavel e 
Ulyses escrivia assim mais esse acto meritorio 
em sua f é-de-o:fficio, de coronel dos patriotas 
revolucionarias de São Matheus, fé-de:o:fficio já 
1º/lust1 ada com o feito d'armas do ((Rio das Pe
dras». 

O respeitavel casal foi gro~~eiramente in
sultado. 

Nb dia 20 de Abril; Antonio Bodziak, co
ronel do batalhão polaco e o major Vicente de 
Castro, ambos já citados n'estas narrativas ; 
aquelle munido de cordas, e acompanhado por 
um indio de -má catadura,entraram na prisão e 
alli declarou aque11e corone.l que ia degollar 
o preso Pedro Ferreira Maciel. . 

Q '.cidadão Cyriaco Bittericourt, major dos 
revoltosos, e commandante da praça, protesfa; 
mas é immediatamente preso; ao lado de Cy".' 
riaco colloca-se o comrnissario de · policia . Cle
mente Bindi, e protesta tambem contra o crime 
que pretendem consummar Bodziak e Vicente 
de Castro, . 

Em auxilio do preso intervem _ainda o 
prefeito José Borges de Macedo Ribas que,. 
desde o começo da perseguição ·movida contra 
aquelle ·bonrado cidadao, mostrára o maximo 
interesse para que ella cessasse; · outros cida
dãos reunem seus protestos contra. a immola
ção p·roj ectada. 
· Como 'é consolador encontrar-se, n'esses 
dias de vergonha e de attentados, homens ge
nerosos a quem o contacto ·ao crime não conta-
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gia e não. sabemos porque desgraça a · maioria, 
ao menos, não os imita! . 

E' bem triste a· missão de historiar as· re
voluções! 

· Historia que se escreve com sangtie 1 · 
A' cada passo a alma estreipece de indig~ 

nação e horror ! · · 
A reprovação que encontrá17a o projecto 

criminoso daq nelles dons homens, deteve-os, e, 
assim, esse cidadão ' não foi sacrificado. Vendo 
elles '1 ue ua cidade da Palmeira~ então vil.la., 
não conseguirião a realisâção -ao crime, ~olici 
taram pelo ·t_elegrnphp ordem d<:: ·Gumercindo 
para retirar o preso d'al1i. · 

No·-dia 24 (Abril) cotiduziram-n'-0 á esta
ção da Estrada de F~rro para embarcar, com· 
destino á Ponta Grossa. · 

Mas, tudo se conspirava contra os desíg
nios sinistros dos dous homens : · o preso che
gou tarde, :o trem havia partido. 

Enviaram tele'gramnias á Gumercindo. 
O candilho,certamente desconpado do zelo . 

excessivo que os 'seus dous subordinados trios ~ . 
travam pelo serviÇo, respondeu que I;1aquelle 
dia, á meia' noite, estaó'a na Palmeira e qu~, 
pot tanto, o esperassem com o preso. · 

Com effeito, u caudilho chegou e ouvindo 
todas as queixa::> articuladas contra .o conspícuo 
cidadão, dec1aro'u que- o soltassem : porque ·i:;l.ão 
via crimes nas accusações, que niio viera ~o 
Paraná para ser instrumento de odios pattidã~ 
rios e que rião se comprometessem mais coui 
perseguições. 
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Vo1tarido o respeitavel cidadão i -Palmeira, 
pela madrngada, foi ainda recolhid0 á prisão, 
tendo antes ido ver a sua veneranda esposa que 
se achava recolhida á uma casa proxima,e que 
não tendo podido resistir á dôr e ao desespero ; 
cahira ém um profundo ~eliqnio, encontrando 
certamente n'esse estado de morte apparente 
um desçan ;o de alguns instantes para o soffri
mento moral, immeuso, innarravel, a que a 
supmettiam, ha dias, os seus inqualificaveis 
ve~dugos. 

Chegado á prisão, exigiram do preso, para 
a su-a liberdade, que assignasse um documento 
de cerca de dusentos contos de reis, dando como 
garantia os seus bens e propriedades. 

. Esse docnrnento foi passado a titnlo de 
indemnisação pelos prejuisos do combate do 
ccRi_o das PedrasJJ 1 e depredações feitas pelos 
legalistas que estiveram em deligencia em São 
Mathells; e suas circumvisinhanças, depreda· 
ções attribuidas á . um filho daquelle illustre 
cidadão, o major Luiz Maciel, irmão do tenen- . 
te-coronel Ottoni Maciel, que prestou excel
len~es serviços, portando-se sempre correcta
men te. --

C~m effeito, as fo~ças legalistas que anda· 
ram em serviço por aquellas localidades não 
procederatJ? regularmente; assim, lamentaram
s~ -factos reprova veis coq10 o incendio de algu
mas propriedades dos adversarias ; mas, est_es 
crimes que devem m erecer a reprovação de to
dos os bons cidadãos ; tiveram lugar depois do 
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primeiro disturbio em São Matheus, onde os 
legal is tas soffreram saques e incendios e da 
emboscada do ccRio das Pedras)), em que ~1-
gnns cahirnm mortos. Tinham, pois, sua .ex· 
plicação. 

Infelizmente, entenderam alguns lega:lis-
. tas que deviam tomar uma vindicta, e atiraram
se á violencias, plano inclinado, fatal, despi
nhadeiro cujas profundeza3 não mede o adio 
dos partidos. Como apurar a responsabilidade 
desses repugnantes attentados ? Bem feliz se
ria a humanidade se entre estes homens sem 
disciplina militar, ligados s6 pelos laços de so
lidariedade partidaria, pudesse destacar-se a 
unica individualidade responsavel, embora ella 
procurasse attenuar a gravidade do crime,apon
tando os cadaveres ensanguentados, varados 
pelas balas do inimigo. 

Mas, n'esse caso, os juizes da personalida
de criminosa não podiam evidentemente ser os 
autores e cumplices como os da emboscada do 

.<cRio das Pedrasii, porque elles eram crimino
sos, e o seu proprio crime foi a fonte das con· 
demuaveis represa1ias que, se não justificam, 
pelo menos explicam as tristes occurrencias, 
Cumpre notar que o cidadão Luiz Maciel acom
panhára a força legalista em caracter particu-
lar. , 

E que culpa tinha o pae, quando mesmo, 
apuradas as responsabilidades, p0r quem de di
reito, ficasse patente que todas ellas se concen· 
travam na pessoa do filho ? 
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Os livros sagrados extendem a maldicção, 
a responsabilidade dos crimes até um certo nu
mero de gerações ; os ascendeutes do crimino
so primiti \·o, ou do peccador, porem, não são 
attingid.os pe1o anathema. 

As doutrinas dos odios partidarios preten• 
dem ter uma moral mais perfeita, mais ampla ; 
extendem-ua para todos os lados, colhem as 
familias em todos os seus gráos de parentesco 
e até em suas relações de affinidade ! · 

Não ha justificação para os lobos ; o lobo· 
e o cordeiro de Lafontaine não é fabula ; é a 
verdade. 

Ernfim, no dia seguinte,o coronel Ferreira 
Maciel foi posto em liberdade. Antes, porem, 
de encerrarmos esse brutal epi:wdio da revo
lução, não esqueçamos consignar aqui o nome 
de um homem que tambem ergueu ardentes 
protestos contra o crime que queriam consum
mar : é o do cidadão Francisco de Bastos, 
coronel federalista. 

Realmênte a alma sente-se r.eju~ilada 
quando pode render homenagem e Justiça e 
separar d'estes bandos ferozes de tigres e cha
caes, alguns seres de formas moraes distinctas, 
differentes d'estes que, á cada passo, depara no 
caminho ensopado de sangue, juncado de mor
tos, que o banditismo partida.rio abre no so1o 
da patria. 

Devemos consignar que o cidadão Luiz 
Maciel procurou na imprensa, aonde publicou 
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documentos honrosos de sua conducta, justifi: 
car·se, como talvez saiba o leitor. (i) 

Já dissemos qne alguns contribuintes do 
emprestimo de guerra procuravam todos os 
pretextos para demorar a entrada de suas guo~ 
tas, porque presentiam alguma cousa no ar que 
tal vez os dispensassem daquelle onus. 

Um dos factos mais interessantes, quanto 
á essas contribuições, foi o que se deu com a 
casa commercial de Antonina, de Macedo & 
Companhia, tributada em vinte contos de reis. 

Um documento historico nos foi fornecido 
á respeito e aqui o vamos transcrever: 

«No dia r6 de Março de 1894 ás 9 horas da noite, mais 
ou menos, na cidade de Antonina, foi .o coronel Antonio 
Ribeiro de Macedo avisado pelo coronel Theophilo Soares 
Gom es que em trem partido de Curityba e á mandado d0 
governador dr. Doria, <'lirigia-se para esta cidade, a enten
der-se com elle, o Sr. Henrique A1ve:s de Araujo, o qual' 
deveria chegar á meia noite e que a essa mesma hora o 
procuraria. 

De qne se trat.aria ? 
O coronel Theophilo interpellado sobre o LiSSl,lmpto, 

declarou ignornl-o . · 
Macedo afastado já de alguns annos d;;is lutas politi

cas, e não estanrio de m odo algum envolvido nos aconte
cimentos·, não sabia a qne attr:ibuir tal conferencia a horas 
tão desusadas, porem com' a comsciencia tranquilla, espe
rou, depois de ter animado á sua senhora que :ficára alta
mente impressionada ao 'ter conhecimento· da noticia. · 

A' meia noite o Sr. Henrique Araujo, apresentou-se 
em companhia de seu genro, o coronel Theophilo, e forão 
immediatamente recebidos. 

Com a mais apurada cortezia e cem as maneiras deli-

(1) Esse çidadão, mais tarde , teve ordem de prisão 
dada pelo coronel Marinho, pelas accusações que lhe fa
siam . Justificou-se e a or<;iem foi sustada. 
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cadas que. lhe .são proprias, disse mais º!! meµos n :,e-
guinte: . . . 
. Que vinha encarregado de uma missão bem difficil, ·-e 
que vinha mais como amigo e con1 o fim de tornal-á me'-
nos vexatori~ ;. . 

Que o Almirante Custodio de Mello t111ha. na vespera 
ido se entender com o Governador; e dissera-lhe p'recis:.r 
de cem contos de réis para as · despesas c1a esqm1dra ; · ·· 

· Que o Governador, estudando os meios de obter de 
prompto essa qu.antia, não ti'nha encontrado outro. seÍ1ão 
tomar um éruprestimo forçado das casas que tinh'ào rela
ções com o Rio da Prata ; 
· Que á casa de Macedo & Cia. tinha sido designada a 
'quantia de vi'nte contos de réis ; 

Que essa quantia <leveria ser dada em um s;;que sobre 
·o correspondente do Rio da Prata ; 

Que o Rstado reembolsaria esta quantia no praso de 
óo dias, depois de ter sido a letra paga no Rio da Prata, e 
que elle Araujo faria o que fosse possível para que tal 
promessa se realisasse ; · 

Que o Almirante Custodio declarára tenµinantemrnte 
que se a letra não fosse dada, .viria com um vapor da es
quadra, apoderar· se de toda a herva mate. existente no ar
·n1azem, e tambem <le · um navio que estava carregando 
mate no porto; 

Qµe as letras das outras :::asas tributadas, ;; saber : 
do Barão do Serro Azul, de_ Guimarães & Cia, de Murray 
e de Manoel Mirójá tinhãosido todas passadas , e que só 
faltava a d 'elle Macedo para completar os ctm contos de 
·réis. · · 

Altamente sorprehendido ante a insolita espoliação 
que se ll:J.e pretendia fazer, e sem mesmo ter occasião dE: 
discutir,: porque o seu interlocntor antecipava-se averbe
rar , e a qualificar dP. extorsão, de vi01encia e de iniqui
dade, o acto odioso do governo, Macedo limitando-se a 
concordar coru esses justos qualificativos; perguntou se 
nio lhe podia ser dado um pniso ·parn reclamar, mesmo 
perante o actual governo contra a injustiça de ser a sua 
casa tributada com quantia tão elevada, e . exaggeradissi
ma em relação aos seus recursos. 
. Araujo respondeu que se dependesse d'elle não have
ria duvida algnma n'isso, mas que tudo estava resolvido 
pelo governo, tanto que já trazia um documento assigna
do pelo secreta rio de finanÇas, declarando -ter recebido a 



DIAS FRATRICID"A.S 

~-~~1~~---..'.· 

letra, obrigando-se ·por parte do Estado a fazer o paga-· 
mento no praso de 60 dias; e que segundo as ordens que 
tinha , a letra devia seguir de manhã cedo _para Morretes, 
afim de ir no trem do mesmo dia para Paranaguá para al · 
cançar um vapor que estava a partir para o sul. 

Accrescentou que, como já havia dito~ cundemnava 
em absoluto essa exigencia ; ·que viera mais como um me
dianeiro de paz, e que, se elle .Macedo se recusa5se a pas~ · 
sar a letra , elle se retiraria, d~mdo por mallograda a sua 
.missão, porem que como amigo ª "onselbava que tal não 
fizesse porque as consequencias sierião peiores. 

Macedo não duvidou que a ame<'lça se realisasse, e 
n 'esse caso o prejuízo material seria maior, ·porque a her
va· mate ex istente no navio e no armazem, quasi toda 
pertencente a seu irmão e socio José Ribeiro de Macedo , 
importa·va em mais do duplo da quantia exigida. · 

Comprehendeu que não lhe re::;tava recurso algum, e 
se hoje estava tractando com um cavalheiro que lhe e5ta.
va dispensando toda a cortesia e consideração, amanhã 
teriR de .s e haver com beleguins que. lhe viriam cercar a 
casa e incutir t error a sua familia. 

Cedeu , pois, e no dia seguinte p ela manhã saccou a 
letra, recebendo em troca o documento assignado pelo 
secrehrio de finanças do governo revol uciqnario. 

Felízmente,o acto de extorsão não se r ealisou , porque 
o correspondente no Rio da Prata, ou avisado por al'guem 
o u sabendo da revolta, s uppoz com bom fundamento que 
a letra fosse obtida por violencia e não a pagou. 

E a exigencia não foi repetida, porque ao mesmo: 
tempo a revolução terminou.,, 

Foi bem feliz essa cc:tsa commerdal. 

Em Pa1mas, isto é, em Bôa Vista, a1guns 
cidadãos a.yisados secretamente , pelo coronel 
com mandante da fronteira, do estado grave da 
situação revo1ucionaria e aconse1hados pelo 
mesmo corone1 a não pagar o segnndo empres · 
timo, protelaram o pagarnentu e afinal não o 
realisaram, devido á debandada revolucionaria 
que teve lttgar em fins de Abril. 
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Já tractámos longamente das illusorias ga
rantias da revolução protnettidas aos capitula
dos. O bravo coronel Lacerda, que no sitio da 
Lqpa se distinguira notavelmente, não escapou 
á falta do compromisso de honra contrahido na 
capitulação da celebre e valorosa cidade. 

Laurentino Pinto e outros federalistas re
ceiavarn que o sacrificassem, e, por tanto, acon
s,elbaram-o a deixar Curityba e a dirigir-se 
para Paranaguá. Ahi mesmo ainda corria pe
rigo, apesar de comrnandar a praça Tirnotheo 
Pahirn, coronel, cidadão qne se tornou digno 
de elogios pela correcção de sua conducta, pe
la maneira digna com que acolheu sempre os 
vencidos e prisioneiros, corno já dissemos em 
on tra parte destas « Mernorias>i. 

Esse homem e outros, que temos aponta 
do, são documentos vivos, eloquentes, de qne é 
possível servir-se a peior das causas sem par
tilhar dos seus desatinos e crimes. 

A historia, felizmente, para honra da hu
manidade offerece bastantes destes exemplos. 
Sertorio, general do torvo e feroz Mario, era o 
typo do soldado humano, bravo, honrado, em
fim, do cidadão pelas suas preclaras virtudes. 

Mas, como dissemos, mesmo em _Parana
guá, Lacerda não estava livre que o immolas
sem. Ainda Laurentino, o capitão tenente La
rá, e varias outros ponderaram-lhe que seria 
melhor seguir para o Rio da Prata. Custodio 
de Mello den-lhe nm passaporte para aquelle 
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destino e um official para acompanha1-o com a 
re~om mendação. de não o deixar desembarcar 
no Brazi1. 

Seguiu, pois, ' para Antonina onde devia 
tomar o vapor para conduzil-b. · N'ão decorreu 
muito tempc•, telegtammas urgentes ordena-: 
va m que Lacerda fosse reconduzido para Para .. 
naguá. 

Justamente impressionado com tudo isso,
na ·noite de 3 r de l\1arço embarcou em uma 
canôa com o bràvo Libero Guimarães, ajudan
te, como vimos, de campo,. do inolvidavel Car
neiro; um irmao, nm filho e mitras amigos 'é 
foi essa pequena' ~olonia refngiar-se na serni, 
unde permaneceu até II de Abril. . Entretanto, 
em Antonina, Marretes e Porto de Cima pro
curavam-no com. o mais vivo interesse, por or
dem do eternamente detestavel Cesario Sarai-· 
va e alguns outros de sua estat~1ra moral. 

Lacerda · e os companheiros, á r 3 de A bríl, 
conseguiram abandonar aquelle ponto, e via~ 
jando só á noite, em canôa~, chegaram ao por
to de S3;ntos no d.ia 21 d'aqtie1le mez. Cuinpre 
não esquecer que em Feyereiro, quando a bordo 
do «Ur~nus» tiveram passagem para o Rio àa 
Prat8. os chefes e officia-es que capitularam em 
8:'ij"ucas e Lapa, Lacerda quê ·tivera permissão 
tam benr de seguir p·ara aquelle destino,. já · es
tava .no vapor; 'quando , foi sorprendido com· 
.u~a ordem do govei:nador Dqria para d_ese,m: 
barcar e .te.ve de obédeCE'r. 

'Que planos teria .o famigerado governa.doi: 
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Doria á respeito de Lacerda? Quereria retêl,..o 
como ref en ? 

Teria-o votado á immolação? 
Essa ultima supposição parece não ser 

àdmissive1. 
Esse homem dotad0 de ambições sem li· 

mites, não tendo para amparal-as as virtud·es 
mais cornmuns, assignalou-se, entretanto, com 
um ou ' outro acto qut!' não devemos deixar de 
registr:ú, porque está : mnito longe de ' nós o 
proposito de não fazer justiça seja a qu.em fôr. 
O leitor deve estar Jem brado de que o coronel 
Seraphim Ferreira de Oliveira fôra · preso em 
sua fasenda, proxima á Lapa, pelo tenente 
Abllio; esse niesmo que; persegui~o · no Rio 
Grande, viera valer-se da generosidade dos re
flnh1icarios paranaenses. 

Condusido Seraphim para o Rio Negro, 
mais tarde, quando começaram a sitiar a cida-

.de da -Lapa, o preso que ficou em companhia 
de 'Dr.iria, foi por · este posto em liberdade e 
acoriselhádo a refugiar-se para não ser degolla
do. Ao despedir-se de Seraphim, Doria pediu-
1he que lhe indicasse o melhor caminho para 
fugir no caso de necessidade. Aqnelle cidadão, 
grato "º futuro governador provisorio, circurns
tanciadamente lhe traçou um plano de fuga; 
que seguiria se os aconfecimentos o coagis
sem a abraçar essa medida de salvação. 

Na Lapa, Doria ainda salvou da degolla 
um empregado da estrada de ferro, fuão Bastos, 
que; ·depois, muito reconhecido, avisou-o de que 
uma porção de wagons iriam_ á Palmeira espe• 
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rar o batalhão ccFr~i CanecaJ> que estava de 
marcha de Itararé para a capital, noticia esta 
que motivou a tomada d:::i. estação da Serrinha, 
d'onJ.e Doria te1egrci.phou ao general Pego e ao 
governador Vicente Machado, disendo . ser o. 
bravo Carneiro .que:! a1li se acpava e que ia se 
retirando para Castro, como deve e,star lembra· 
do o leitor. 

Não devemos deixar de informar ao leitor 
que não tinham muita rasão os correligiona
rios do dr. Doria, quando, depois de sua fuga, 
accusavam-n'o de haver levado corn·sigo · im · 
portantes quantias dos cofres do Estado para. 
seu goso partic1,11ar na bella capital argentina. 

Muitos dos seus accusadores se aproveita 
ram desse dinheiro naqne1la cidade e de' volta, 
apesar do governador havê1-os soccorrido, al
guns ::-..inda cobriam n'o de improperios, tahez 
por se achar e11e ausente . 

Não ha muito tempo, Daria voltot-1. ao Pa
raná e não chegando á um accordo com os seus 
correligionarios em questões politica-s, pois, 
corria que não o queriam admittir no gremio 
senão como simples f;oldado, e, portanto, jamais 
como chefe, como outr'ora; e11e ameaçou-os 
com a publicação de certos d9cumentos 1 em um 
jornal de que era redactor, publicação que Ln-. 
ça1·ia luz completa sobre varios assumptos, es· 
pecialmente á respeito das quantias que levár~ 
para Bnenos-Ayres. · . 

Tanto bastou para que a harmonia se res
tabelecesse entre e1le e os proceres do federa-
lismo. . 
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O que é .uma verdade incontestavel, é que 
grande numero de seus corre1igionarios teme
o, e a1güma· rasão poderosa existe para este te· 
mor. ·· 

D~.zem que conserva um li'vro com ôs no
mes dos seus companheiros que foram soccor· 
ridos com o dinheiro que levou para o Rio da 
Prata e, a par dos nomes, a quantia que rece
beram, 

U ina espec~e de Lz'vro Negro; 

Daria; devemos dizêl-o, protegeu. a alguns 
cidadãos e officiaes que cgpitularam em Tijucas 

. e Lapa, perseguidos e que á· elle recorreram, 
• queixando-se da,falta de respeito ás estipula
ções, consagradas nas actas das capitulações 
d'aque11as praças, estipulações que os mais 
comesinl;10s princ:ipios de dignidade e d.e honra 
impnnham ü dever de observar. 

Dizem, e é certo, gue dispensou aquelh 
protecção poi· ca1cn1o político. e não movido por 
um sentimento generoso. 

Náo importa ; o resultado foi identico : os 
homens não foram immolados. 

Acções 1ouvaveis d'esse homem fo1-
gariamos ter muitas a rememorar, e pudessem 
e11as, sobre tudo, redimir os erros, as faltas e 
os crimes desse persrmagem· fatal ao Paraná 1-

Um crime que consternod a-população da 
capital foi a dego11ação de José Gonça 1 ves de 
Amorim J tinior. Este cidadão foi sacrifi c'ado 
por engano, segundo a opinião de alguns, por
que o que devia morrer era José ~uripedes 
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Gonçalves, irmão dó monsenhor Alberto,, sena-
dor da Republica. . 

Havia deséjo ardente de prender est~ ci
dadão. Procuravam-no por toda parte com o 
mais vivo z'nteresse. 

No dia r". de Março, o governador Daria 
telegraphava para o commissario de policia da 
Palmeira, n'estes termos : · 

" Indagae se está ahi José Gonçalves, irmão do padre 
Alberto e, se estiver, prendero .. Caso tenha seguido para 
Palmas, telegraphai commissario Palmas para prendêl-o. · 
Será bom mandar escolta São Luiz., A.visai-me. Menezes 
Doria. 

' ) 
Mas, José Euripides Gonçalves que ha 

dias desconfiava da paz e tranqnillidade eru 
que o~ !Senhores da situaçãó 0 deixavam, tra· 
ctou de occu ltar-se cautelosamente e, assim, 
conseguiu livrar se da sanha do governador e 
da sua policia. 

Accusavam-no de entreter correspondencia 
com as forças de Itararé e de . afrontar, publi
camente, a situação com as suas 0piniões. 

O outro, a pobre victima, dirigia-se para a 
capital, a negocio, quaudo deparou com um pi
quete que o· prendeu e tomando-o por José 
Eurípides, apesar de seus protestos, foi arras
tado até um banhado, onde .o degolaram e 
saquearam o cadaver. Tinham victimado um 
correlligionario ! 

Alguns opinavam não se ter dado tal 
engano. Os faccinoras commetteram o crime 
para roubar o dinheiro que a victima trazia,. 
apesar de allegar que era federalista. 
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Encontrado o corpo, foi elle conduzido pa
ra a capital e enterrado no cemiterio. Grande 
multidão acompanhou os restos mortaes, teste· 
munhando assim o pesar que o crime causara á 
alma popular, p0is, a victima fôra um cidadão 
sempre bem qnisto e apreciado. 

Por occasião de passar o . enterra, o ] argo 
Tiradentes estava apinhado de povo, facto que 
fez despertar receios de alguma demonstração 
ruidosa de desapprovação contra o acto de ban
ditismo, pelo que. a polici~ . teve de dispersar o 
enorme ajuntamento .. 

Dias depois ápparecia no orgam o:fficial o 
seguinte: c(Tendo fallecido o cidadão José Gon
salves do A.morim Junior.,.camarista da muni
cipalidade <la villa da Campina Grande, o go· 
vernador provisorio do Estado do Paraná, em 
nome da revolução, 11'.)meia, sob proposta da 
:ruespia camara, o. cidadã(I Antonio Manoel da 
Silva para preencher essa vaga>>. 

Fallecido ! . . . mas, assassinado. 
Já em outra parte d'estas Memorias, o lei

tor viu o ce~ebre telegramma que annuuciava 
a tomada do Rio Grande e a prisão do eminen
te republicano Julio de Castilhos. 

Essa co11ossal mentira era sustentada e 
·apregoada com nrua impudencia inqualificave1! 

Quem levou á . Antonina esse formidavel 
maranhão foi o chefe de policia Teixeira de 
Freitas que a11i, .no meio do mais delirante en. 
thusiasmo, c.oncitou os corre1igionarios a per'· 
manecere.m firmes no seu posto. 

Antes da chegada desse homem, já Anta-
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nina gosava de perfeita tranquillidade. O cida~ 
dão Theophilo Soares Gomes~ fugira para o 
Rio da Prata, aconselhando ao cbmmandante 
do bata1hão de voluntarias daqnelh cidade·; 
Manoel Adriano de Freitas, batalhão .que elle 
organisára, que disso1vesse-o e entre'gasse o 
armamento á Mesa de Rendas porque não ti
nha m?.is esperança da revolução sahfr victo· 
riasa, e recommendou 6 pessoal ao coronel Ar
thur de Abreu. A ba·ndeira ·ricamente bordadà 
á ouro e o:fferecida ao batalhãC\, pel9 •cidadão 
Tbeophilo Braga, e destioada-como· ca· do ba" 
talhão Visconde de Guarapuava, a voar cle cam· 
panario em campanario até Itamar~ty, çcrmo 
as aguias napoleonicas, foi ·tambem, oh! fata.1 
destino, recolhida a um canto d'aque11a repar· 
tição. Os maranbões do chefe de · po1icia vieram 
por momentos despertar a confiança quasi ex
tincta, na victoria, e a cidade per.deu o soeego, 
por alguns dias, pelo estardalha.ço com qüe 
aquelle cidadão apregoava: os imagÍ'narios ·. tri
umphos revolucionarios. 

Os republicanos que havia,m ficado na ci~· 
dade mandaram, logo depois da fuga de Soares· 
Gomes, chamar os correligionarios ·que se hà
viam escondido e entre elles veiu o cidadão 
Paulo de Azevedo . 

. A presença agora do chefe de policia cau
sava receios e muitos repnbliqnos voltaram 
aos seus escondrijos, . no que proceder·am pru
dentemente porque logo chegaram á cida.de 
forças do sanguinario Cesario Saraiva. 

Paulo de Azevedo achava-se bastante 
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doente; foi preso p :)[ ord~m d·,) -chefe de poli ~ 
c·ia e condusido á Cnrityba. 

Um füho do preso .e mais algum as pessoas· 
foram pedir á Giüu·ercindo a liberdade para 
elle. 

·Gumercindo mostrnu o maior interesse e 
ordenou a sc~1tnra ao chefe de p.olicia. 

·· · D'ahi ha dous dias, á tarde, porem, el1e 
foi condusido á cava1lo ao ,cemiterio. 

O chefe de po1ici'a não attendeu á cousa 
nenhuma; mandou passar o misero pelas ar
mas, a11i no Campo Santo. 

M8.is _tarde, verá o leitor que, desgraçada
mente, entre os chefes legalistas, houve quem, 
imitando · essa autoridade, , sob. · pretexto de 
represalias, mand.asse passar pebs , armas, 
naq uelle lugar . que _devera ' ser . acatá do cc_m 
religioso respdto, a varic,s federalistas conipl i
cados. na revofoção. 

Logo à.pós . 8. foga do cidadão Thepphilo 
Soares Gomes, apparecen em Ant0nina um 
amigo dp tenente coronel Libero Guimarães; 
ainda, en"tã.o, n.ão .se tinha retirado d'essa cidade 
o coro-ne1 Lácerda1 que se achava com a fami· 
lia hospedado em casa daquelle tenente coro· 
nel. , .. 

- 1 ' ; 

Depois do-s maranhões officiaes, espalha
dos pelo. chefe de ,policia, uma tarde o amigo 
de Libero foi á e.asa d'este e não .o encontrando; 
perguntou á .familia aonde elle se achava, e 
obteve para, resposta que elle e o coronel 
Lacerda, receiaudo serem presos tinham 
ido refugiar-se no Porto de Cima. Diz 
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pessôa qualifi,cada que forn e·celi est'es . dados 
para as nussas cc Memoriasii : 

•.<Por uma coin.cidencia nptavel, na noite desse mesmo. 
dia foram varejadas no Porto âe Cima " todas as casas dos ' 
Florianistas ! !. .... " 

Fe1izmerite Lacerda e Libero, como viu o 
leitor, tomaram outro rumo e conseguiram 
escapar ás perseguições. 

O facto, . porem, mais revoHante .e que 
tncerra a mais negra traição~ foí o que se deu: 
com o . ~ngenheiro Diogo de Vasconcellos. 
Constou que esse engenheiro vinha á frente de 
forças legalistas considera veis invadir ,o ~ara
ná. Elle residira antigamente n'este Estado 
aonde grangeáta amisàdes e entre estas a de nm 
velho chamad0 Antonio Christovão, que habi-
tava no bairro da Cachoeira.. · · 

Chegando áquelle sitio o enge- nheirn·, que 
vinha refugiado e perseguido pelos legalistás · 
de São Paulo, e, por tanto, sem trazer força de 
qualidade alguma, Christovão mandou chama1-
Q para sua casa, lembrando-lhe ave] ha arnisade, 
á sombra da qual ficaria em perfeita tranqüil· 
lidade. Diogo pressurosa mente foi ter com n 
velho amigo, em quem longo'.> atlnos não arre
feceram os sentimentos affectuosos Uma tal 
hospita1idade para um fugitivo, para uin perse-' 
guido, era realmente um d0m do céo, nm con·
forto para as amarguras da situação 1 

Leitor, o que fez esse homem? 
Apenas Diogo abraçou-o, abraço .que foi · 

retribuido com apparente expansão, e aceitoü 
a hospitalidade, elle mandou a;visar que esta:va 
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erri sua casa o engenheiro ·e pedia força sufiici
ente para, vir effectuar a prisão ! . . 

De noite, uma força da bata1hão ·italo
brazileiro e alguns typos patibularelS seguiram 
para o sitio em qne·morava O velho, que espera· 
va ancioso a escolta, com uma ceia snccu1enta, 
e, com .effeitó, alta-noite e11a a11i cbegon e effe
ctúo a prisão de Diogo, que seria fusilado se 
não tivesse a felicidade de ser entregue ao che· 
fe Timothêo Pahim. 

A e~colta commetteu as maiores depreda
ções no bairo da Caxoein:t, distinguindo-se na 
maldade, como já sucedera em outras occasiões, 
um ináividúo chamado Domingos Americo. 

Esse homem, um carpinteiro de nome 
Agostinho Lessa, e um fuão Ezequiel da Silva, 
ser.viam de vaqueanos <las escoltas. Sobre os 
dous primeiros, especialmente, pesavam graves 
accusações; eram o terror da população labo
riosa das circumvisinhanças de Antonina. 

Quando vemos um homem como Antonio 
Christovão lembramo nos logo do . Iscariota, o 
imniortal ipaldicto ; mas, esquecemós que a . 
sua consciencia torturada depois pelo remorso, 
arrastou-o ao snicidio, julgando assim redimir 
o crime de deicida. O remorso é, pois, um pun
gente ~• rrependimento. Os traidores de hoje 
não se enforcam porque o arrependimento · é 
um soffrimento da alma e esta, corno certas 
hypotheses que serviram para a explicação de 
varias phenomenos e foram aballdonadas, lá 
se vae fluctuando nas ondas fugitivas do secu
lo preterito, arremessada á ellas por uuia phi-
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losophia que rebaixou o homem á condição do 
bruto, Il'.) q1nl tLdo está consummaJo, apen1s 
se despredem do corpo os ultimos fragmentos 
dolorosos d3 vida. 

A traição, para grande parte dos homens 
mo.iernos, transformJu se em acção meritoria. 

Basta que ella se apoie em ambiçõ ·~ s do1o
samente trajadas com a alva tunica das civicas 
virtudes para que o caminho se abra adiante 
de si, margeado de pa1 mas, louros e flores, sem 
que os espinhos rasguem lhe as plantas, como 
os remorsos feriam as conscieucias precitas, 
quando, a candida ingenuidade dos simp1es, e a 
fé ardorosa das idades que se foram, abraçavam 
a crença de ter a alma uma existencia real e 
eterna e .ser s6 fugaz, corno clarão ~reteorico e 
destrnctive1 a ma teria, essa soberana do dia, 
e, por tant0, estar aquella infinitamente dis
tante de constituir uma hypothese ridicu1a, de 
ser n m sonho de ascetas, n ma visão monastic~, 
um phantasma a vagar eternamente nos clans
tros, sob as arcarias dos conventos ; de ser, 
emfim, um producto da philosophia fossí1 dos 
Socrates e dos Platões. 

Condemnar a traição para taes homens é 
uma imbeci1idade. 

Aos seus o1hos, on antes interesses, e1 la 
merece al tares, arcos triumphaes, monumentos 
impericiveis ! 

Jurai, por exemp1o, defender a Republica; 
sustentar no seu alto posto e seu primeiro ma· 
gistrado ; mas, sois um homem a1tamente qua
lificado; as ambições vos abrazam, vos agitam 
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e apontam o apice da> a1tas regiões governa
meutaes como uma aspiração justa que deveis 
alimentar; um desejo patriotico que cnmpre 
q t.tanto antes realisar, porque al1i c<Jllocado, 
qual outra Amalthéa, derramareis a coruucopia 
da fortuna e da abuadancia, transform.u1do o 
paiz em um Eldorado perenna l. 

Entretanto, um conjuucto de circumstau
cias se ergue, como formidavel baluarte, contra 
a realisa<_; ão de vossas ambições e atraz d'elle, 
como seus defensores, estam · firmes, inabala
veis, vigilantes, a Lei e o vosso jurameuto ou 
compromisso, como a sentinella do lo, c0mo 
esse Argns que não se deixa, porem, embalar 
e 3dormecer aos sous dos instrumentos do deo;:; 
da eloquencia, e, por tanto, permanece no seu 
posto com os olhos despertos, sempre desper
tos. 

Captar a confiança e tramar nas trevas 
serão os vossos recursos, e depois de alliciar 
uma multidão de homens, seduzida pela aurea 
cornucopia ; hasteai, desfraldai uma bandeira 
de côr qualquer, brauca como a do conde de 
Chamburd, o iutra11sigeute Heurique V, /'En
fant múacle, se quiserdes ; t umai um lemma 
para vosso escudo e uma tenção, para essa ban
deira, suggestiva,· impressionante, que em pou- . 
cas palavras encerre um programwa ; e, feito 
isto, entrai activameute em operações ; apontai 
as boccas dos canhões e das espingardas contra 
o pJder que vos estorva ; fu1minai as cidades, 
rasgai á metralha o seio das mães, as entra
nhas das creanças ; immolai os paes, os mari-
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dos, e os irmãos e o vosso duplo crime-traição 
e fratricidio-serão celebrisados em épicos 
poemas ou em paginas scintillantes da chroni
ca politica e litteraria, materiaes parn os vossos 
adeptos erguerem-vos ao nivel dos Heroes de 
Homero ou dos vultos illnstres de Plutarco. 

E se na lucta que provocastes por voss_as 
ambições, os vossos ad.versarios, ao verem a 
destruição, a morte, a dor e o lucto que espa· 
lhastes por toda parte, soltarem um grito de 
horror, de colera, e de vindicta ; fazei dqs ca
daveres de vossas victirnas nma enorme pilha 
e, depois de alar-vos até a sua altura, indiffe
rente aos vapores do s~ngue que se desprende
rem dessa tribuna de despojos humanos ; lan
çai-lhes, com voz retumbante que possa ser ou· 
vida por todo o universo, ás suas faces humen
tes de lagrimas, o epitheto de bandidos e as
sassinos, porque elles não têem o direito de 
vingar as ternuras, os affectos e o amor que 
trucidastes á ferro , á bala, e atirastes aos tumu -
los, á estes si tios das eternas separações ! 

Não; elles não têem essa faculdade, por 
que o direito do crime vos pertence e deveis in
dignar-vos quando vos esbulharem dessa pro• 
priedade. 

Aos vossos adversa rios cumpre o religioso 
respeito á Lei ; quando muito, elles poderão, 
entresticidos, ao comtemplarem o calamitoso 
espectaculo, exclamar como Volney, ante os 
restos de Tadmor ou Palmyra : 

--Eu vos saúdo ruinas solitari8.s, tumulos 
· 1. . ' santos, mnros s1 enc1os . . . . . . . . 
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Aos pés da Le1, porem, está um cada ver: 
o do vosso juramento ou compromisso. 

Esse j nramento expirou aos primeiros 
vagidos da vossa traição. 

E depois ? . . . 
E depois, se cab.irdcs para sempre na luc

ta; o presente, que é a paixão, escreverá na 
pedra do vosso sepukhro: 

ccCampeão da Liberdade li> 
O futuro, que é a historia, substituirá o 

epitaphio por outro bem distincto: 
((Ambicioso perjuro ! >> 
Uma ou outra pagina destas <cMemorias>> 

foi publicada nos valentes orgãos republicanos, 
d'e:sta cidade, cc A Repn b1ican e cc Diario da Tar
de>J, e esse facto levantou uma grita enorme 
contra o autor, como já dissemos ao começar 
este trabalho. 

As paginas <!!Ue tratam do cidadão Antonio 
Christovão al1i appareceram, e um moço, que 
se entrega a estudos 1itterarios, o cidadão Thia
go de Azevedo, protestou, dedarando não ser 
verdade o que dizia o autor das ((Memorias>>, e 
allegou que ellas estavam cheias de inverdades. 

Ora, o protesto d'esse joven litterato não 
vinha corroborado ou apoiado em documentos, 
e, portanto, continua de pé a accusação que lhe 
faz, não o autor das «MernoriasJ>, mas a voz 
publica. . 

A sua contradicta, pois; se fosse apoiada 
em documentos, seria de bom grado pu b1icada, 
pois, o autor d'estas ccMemoriasii tem sempre 
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feito justiça aos revo1 ncionarius que procede
ram com correcção. 

Em fins de Abril, a população de Curityba · 
receion ser testemunha dé grandes víoleucias. 
Havia um restaurant á rna <lI5 de Novembro)) 
em frente á casa commercic:d de José Rodrigues 
de Almeida, conhecido pc1r José Sobrinho. 

All i reuniam-se officiaes federa1istas em 
cujo ,numero contava-se J u 1io da Silveira Mar
tin s, filho do tribuno Gaspar Martins, alma da 
revolnção rio-grandense. A familiá d'esse ne· 
gociante, cidadão muito bem quisto na praça, 
residia no sobrado, e n o pavimento terreo esta
va estabelecida a casa de neg)cio. 

Em uma tarde d'aquelle mez, Julio Mar
tins, da porta do rest~urant, em altas vases, 
começou a offender as familias coritybanas, 
usando de uma linguagem de bordel. 

O negociante depois de observar-lhe quan
to era indecoroso o seu procedimento, foi gros
s :ira mente insultado, o que obrigou-o a cas
tigal-o physicamente, 

Felizmente, de promj:>to, varias pessôas 
intervieram e conseg ti iram acalmar o offendido 
e assim poude o imprudente livrar-se da j asta 
indignação que provocára. 

Sendo CJ provocador pessqa qualificada nas 
forças revolucionarias, e :filho do celebre tribu
no, já Jagtimavam a sorte do n~gociante porque 
esperava-se que o _castigado viesse com capan
gas tomar um desforço. 

Com effeito, pouco depois desfil(JU elle 
acompauhad) de alg'.lns lanceiros pela ((Rna 15 
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de Nuvem bro» ; mas, não se atreveu a re<tlisar 
os intentos que rrazia porque a sua conducta, 
qne foi 1ogo conhecida, merecem geral reprova
ção e até de um seu irmão, Al varo Martins, 
qu e tambem militava nas fileirns federalistas. · 

Mas, de todos os sustos, o maior foi devi
do á urna grave disputa entre Gumercindo e 
Laurentino Pinto, por ter este reclamado as 
praças de linha capituladas e as desertadas da 
legalidade que serviam sob C• immediato com,.. 
mando daquelh·, pret~xtando ser elle o com
mandante do corpo de exercito provisorio. Gu
mercindo negou-se a satisfazer a reclamação ; 
a questão aggravou-se e as forças dos dons 
chefes estiveram prestes a metra1harem-se no 
i n tcrior da cida.::le , 

Já tivemos occasião de dizer que Lauren
tino Pinto não marchava muito de harmonia 
com o commandante em chefe, principalmente 
depois da capitulação da Lapa, porque, por es
pirita de intriga, diziam os íntimos do mesmo 
comm!lndante qne o seu companheiro procura- • 
va desprestigial-o, querendo apparecer no pri
meiro plano nos priucipaes acontecimentos da 
revolução. 

Intriga, inveja e vaidade. · 
Solteironas, magras, desdentadas, olhvs 

encovados, vesgos, nariz afil2.do e grande, boc
ca 1arg~ e rasgada ; sempre a cochichar, riso á 
socapa; 1ingua incommensuravel ; a intriga, · 
a inveja e a vaidade, trindaàe indivisivel, são 
inseparaveis dos quarteis.generaes,-mesmo de 
forças revolucionarias. 

' 
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VII 

A dc:.sejada expedição para tomar o Rio 
Grande havia seguido o sen destino. Lan ren ti
no Pinto e Salgado fizeram parte d'essa infeliz 
empresa, cujo desenlace fatal teve como con
sequencia o contra-a1mirante Mello refugiar-se 
com seus companheiros nas agoas argentinas, 
e entregar ao governo do dr. Pefia os na vi os 
daquella expedição, no dia 16 de Abril de 
1894. 

E coincidencia notavel ! No mesmo dia · 
16, pela madrugada, a torpedeira ((Gustavo 
Sampaioll feria mortalmente o-Lt3ão de aço
º possante encouraçado -Aquútaban- e aca
bava assim de fiuctuar nos mares do su1 daKe· 
publica o pendão branco da revoita. . 

Por esse tempo, já a maior parte dos pro
ceres do federalism0 parauaense tinham aban · 
clonado o Estado, e, com elles, o ge.neral Pira · 
gibe. 

A fuga de Menezes Daria, mal disfarçada 
.. sob pretexto de ir contrahir o emprestimo, já 

o dissemos, foi o toqne 'de retirar. 
O autor do livro-Voluntar/os do iv.farty

rzo--diz á paginas 186 : 

(( -Começa a d~bandada. Daria seguiu para Monte
vidéo em com missão; mas, seguiram com elle Jacques 
Ourique, Generoso Marques, Motta, Gentil, Luiz 11lurat, 
Guimarães Passos e outros muitos que representam na 
política local. A sabida de Daria foi um grito de alarnia 
para todos os que se achii vam organisando forças no Es
tado. 

Cada qual procura obscurecer-se. Já não se vê aquel
le extraordinario reboliço de divisas.>• 
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As forças legalistas de que se compunha a 
divisão, sob o commando do coronel Pires Fer· 
reira, passaram a constituir um corpo de exer
cito formado de duas divisões, com duas bri
gadas .cada urna, ficando a primeira divisão 
sob · o comrnando daquelle distincto official e a 
segunda sob a de Manoel Eufrasio dos Santos 
Dias, então c0ronel de infantaria do exercito 
nacional. 

Para commandante do exercito foi nomea· 
do o general de brigada Francisco Raymundo 
Ewerton Quadros. Tinha para seu secretario 
e ajudante de ordens um alferes honorario do 
exercito, Joaqnim Augusto Freire que, como 
verá o leitor, tornou-se sinistramente notavel 
na historia da revolução. 

T1J<:ou á I.ª divisão fazer a vanguarda 
do corpo de exercito. Ella deixou a posição de 
Itararé no dia 23 de Março, sexta-feira santa, 
e avançou em direcção á ca~tro. 

O inimigo ahi tinha deixado uma pequena 
força sob o commando de Carlos Libino, coro
nel, que se intrincheir0u e ae~truin dous lan
ce<; da ponte que existe sobre o rio Iapó. 

A força que estivera em Jaguariahyva 
retrocedeu a reunir-se ás que se achavam em 
Ponta-Grossa e, como sabe já o leitor, o com
rnandante dessa força, fôra o general Piragibe, 
que, allegando molestia, seguira para Monte
vidéo. Prevendo os proximos desastres, e in
disposto com alguns chefes, como já sabe o 
leitor, desgostou-se e foi refugiar-se na capital 
uruguaya. 
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Da vanguarda desprendeu -se para a frente 
a r.ª brigada, ao mando do bravo coronel Bra?. 
Abrantes. 

Ella devia, pois, ser a primeira a encon -
trar o inimigo e, com effeito, á 9 de Abril os 
atiradores saudarnm-n'o com alguns balazios e 
pouco depois, atacado energicamente, e1le eva
cnoL1 a cidade depois de hora e meia de fogo. 

No dia seguinte chegava a divisão. 
Accusara.m o commandante Pires Ferreira 

por não ter imrnediatamente avançado para 
Ponta-Gn.'ssa, aonde encontraria Gumercindo 
com forças e poderia, então, offerecer-lhe ba
talha. 

Pires Ferreira quiz sem perda de tempo 
avançar; mas, uma ordem terminante do com
mandaute do corpo d~ exercito para sustar 
qualquer operaçfo e esperal-o naquella cidade, 
pois elle ainda estava em Itararé, vedou a 
continuação da marcha. 

O commandante da vanguarda não podia 
deixar de obedecer. Com as forças vinham os 
illustres cidadão drs. Francisco Xavier da 
Silva, governador, Vicente Machado, r.º vice
governado1" e OL1tr'os personagens importantes 
da política republicana que se haviam ausen
tado do Estado, ao entrarem as legiões in vaso
ras no seu territorio. 

Gumercindo, perfeitamente informado do 
movimento offensi vo da força legal, á 7 de 
Abril pnblicon a espectaculosa ordem do dia 
que o leitor já conhece e que não era mais do 
que um signal pHa estarem as forças revo1u-
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cionarias de prornptidão para a retirada. Elle 
resolveu esperar noticias da expedição do con
tra- almirante Mello ao Rio Grande, unica es· 
perauça que . lhe restava depois do revez de 
Saldanha da Gama. 

E cous;a notavel ! Quando a revolução per
dia a cidade de Castro, n'esse mesmo dia, a 
celebre expedição baqueava ante a resistencia 
da cidade do Rio Grande, depois de bombardear 
as trincheiras, cabinda algnmas balas na cida
de, e retirava-se para São José do Norte, e ji'í. 
no dia seguinte embarcava, rapida e atropella
damente, a força que havia desembarcado, por 
ter sido batido o chefe Salgado que quiz oppôr
se á marcha do bravo coronel Telles que vinha 
em socc0rro daquelia cidade. 

O resnltado, já o leitor sabe, foi toda a 
expedição ir procurar ea1 terra extrangeira 
refugio e hospitalidade. 

Depois das noticias mentiros<:ts enviadas 
pe1a junta governativa, á respeito das plrnutas
ticas victorias da expedição, prisão de J ulio 
de Castilhos, triurnpho brilhante do te A.qnida
baJJ.ll, ve io a tremenda verdade que se tractou 
de occu1tar, á principio, como já sabe o leitor. 

A dar credito ao auctor do livro-Volu n 
tarzos do iWartyrzo,-Gumercindo dizia que 
Salgado não tomaria a cidade do Rio Grande. 

O que é certo é que Salgado e Laurentino 
Pinto não eram personas gratas ao chefe das 
forças invasoras, e nem elles nutriam por este 
a minima sympathia, como sabemos; d'ahi os 
attritos que deram-se e concorreram para que 
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o primeiro daquelles operasse isoladamente, 
e sem combinar os seus movimentos, em Santa 
Catharina, e agora chegasse Laurentino ao 
extremo de querer terçar armas com aquel le 
chefe. 

No dia 12 de Abril o vice governador, dr. 
Vicente Machado, no paço da camara munici
pal da çidade de Castro, deu effectividade ao 
decreto de 18 de Janeiro que transferira proviso
riamente a capital para essa cidade, assistindo 
á essa cerimonia grande concnrso de povo e 
tropa. 

Castro por muito poucos dias desfructou 
essa alta distincção, não porq ne lhe fosse im
merecida ; mas, porque as forças iam avanç:i.r 
e eom ellas o pessoal da administração civil, 
que havia emigrado e agora demandava Curi· 
tyba. · 

Entretanto, o caudilho vendo tudo perdi
do, fez frente á rectaguarda e bateu retirada, 
seguindo á rumo de Guarapnava Juca Tigre 
com cerca de 1000 homens e uma bateria de ar
tilharia ; Apparicio pelo Rio Negro. com outra 
bateria, e elle pelo Porto da União. 

A noticia do desastre do Aquidaban e da 
expedição ao Rio Grande foi guardada com tal 
sigillo que a ((Federação» em 24 de Abril ainda 
estampava em sua primeira pagina o seguinte 
artigo : 

«DLTIMOS ACONTECIMENTOS 

O publico paranaense já deve estar ao facto dos acon
tecimentos que ultimamente têm occorrido no granÇ!e 
theatro da Revolução. 
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Depois da tomada do Riu Grande, Pelotas e Porto 
Alegre pelas fog:as revolucionarias que aprisionaram em 
Taquara do Novo Mundo o celebre tyranno Julio de Cas
tilhos, deu-se a herculea lucta do glorioso" Aquidab(ln "• 
que na barra do Desterro destroçou 9 navios fl.orianistas, 
poudo a pique 3 torpedeiras e inutilisando os demais. 

Esses acL•ntecimentos estão positivamente confirma
dos por correspondencias fidedignas, vindas de proceden
cias insuspeitas. 

Ante-hontem um nosso distincto cu-religionario, e 
prestigioso chete politico do littoral, recebeu uma carta 
do Desterro, por onde se vê a exacta descripção dessas 
occurrencias, trasendo tambem a noticia de que o Snr. 
Conselheiro Silveira Martins assumira as redeas do go
verno do Rio Grande. " 

A 2.ª pagina do impudente o'rgam po1itico 
não pôde ser impressa, porque um grito de 
panico ouviu-se em toda cid!:!.de, echou na ty
pograµhia ; os typographos tractaram de fugir 
e o prélo cessou de . .. . . . . gemer ou an
tes de mentir. Aquelles que bastante ing-enuos 
acreditavam uas victorias ~pregoadas, estavam 
attonitos adiante das falsidades espalhadas aos 
quatro ventos, ao verem desfilar pela cidade,em 
completa desordem, as forças de Apparicio e 
Gnmerc!nd_o, ainda não ha mnito, altivas, c1r
gulhos;:is com os tristes laureis de Parana· 
guá, Tijuc:as e Lapa. 

Desmoronado esse enorme castel1o de im
pudente::i mentiras e de phantasias, muitos dos 
com promettidos que não tinham se refugíado, 
pela bôa fé depositada no chefe das forças in
vasoras qne,· até o ultimo momento, annuncia
va victorias, cobriam-no de imprecações e ce-
1eres tractaram de occultar-se. Não tinham ra
zão de accusar o chefe das forças invasoras 
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porque ninguem foi mais enganado do que elle, 
Mas, o que levavam cornsigo estes bandos 

cujos chefes haviam accusado o governo do E.;
tado de ter fugido e haver-lhes deixado abertas 
as portas da capital, quando á elle não compe
tia a direcção das operações de-guerra e s6 
abandonára a mesma capital quando o chefe 
militar declarára impoEsivel a defe5a, e, erp 
pe.ssoa ta m bem se retitár;i ? 

Aonde estavam os homens políticos 4ue 
constituíram governo, que verberavam a. lega- · 
1idade, que apregoavam estar ·á seu la.do nacio· 
naes e extrangeiros ; que levantavam bata· 
lhões, como por encanto; qual o púadeirn des· 
tes Pompeos do federalismo, crentes de que 
bastav::. bater com o pé no solo paranaense pa
ra surgirem brilhantes e valorosas legiões? 

Fugiram, depois de convulsionar o E ·sta
do inutilmente ; de ensanguental-o~ depradal ·o 
e comprometer muitos de seus amigos. 

Os chefes militares declaravam qr..e, se as 
forças legaes atravessassem o Rio Itararé, se
riam levadas á ponta de lança até as suas bar
rancas, donde precipitadas, encontrariam o 
fundo do leito para tumulo. Para o Paraná, sob 
o domínio das armas revol ncionarias, o Itararé 
era o Rubicon, o rio sagrado que para atra- . 
vessal-o só era pumettido fazêl-o sem exerci· 
tos. 

A legalidade, · como Cesar, ~travessou o · 
Pisatello, o Rubicon d'outr'ora, e a revolução, 
como Pompêo, fugiu para encontrar no Rio 
Grande do Sul mais de uma Pharsa1ia. 
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E' pena qne a legalidade não tivesse de
pois a actividade de Cesar. 

A mentira estava tão enraizada, que, mes
mo dt:pois do desastre do Aquzdaban, ainda 
qnizeram de St. Catharina conven.:er ao cau
dilho Gumercindo que, dentro de poucos dias, 
esst encouraçado estaria concertado e em per
feito estado de navegar, e, portanto, em condi
ções de bater a esquadra legal. 

O caudilho, então, concebeu o plano para 
a bypothese de sahir tríumphante o Aqutda· 
ban , quando, depois de se fazer ao mar, se 
medisse tom os navios adversarias. 

Esse plano consistia , em synthese, em 
fortificar Parauaguá e atacar as forças legaes 
que occupavam Castro. 

Mas, esse plano tombou por terra ante as 
noticias posteriures} não só de que o couraçado 
ficára nrnito damnificado, e que se achava em 
poder da legalidade, já senhora do Estado de 
St. Catharina, corno finalmente tam bem ainda, 
ante a mais terrivel de todas ellas: a derrota 
da expedição ao Rio Grande. 

Nãn foram pequenas as hesitações do cau· 
dilho adiante de taes catastrophes. 

Vae ao telegrapho e passa telegrammas 
em cifra para o Desterro, e nenhuma resposta 
lhe é dada; afinal um telegraphist:t responde 
confirmando o que elle já sabia, isto é, que no 
Desterro tremulava a bandeira legal e em ou
tros pontos do Estado, e que o Aquzdaban 
tinha ido a pique. 

Mas, não havia tempo a perder. 



DI.-1.°S FRATRICIDAS 

v--~~lF"~-..... 
Era preciso resolver o terri vel problema 

da retirada com urgencia, com a rapidez re
clamada pelas circumstancias, peia situação 
prenhe de toda serie de perigos e rliffi.culdades. 

Rennir todas as forcas em Ponta- Grossa 
e d'ahi marchar para Guara pua va, Palmas, 
Xanxerê, transrôr· o Goyo-En, chegar -aos 
campos de Nonobay, já no Estado do Rio 
Grande, foi o primeiro plano que .concebeu ; 
mas, esse plan0, além do inconveniente de dif
ficn 1 tar a acq uisição de vi veres para todas . 
aquellas forças, poderia fazei-o esbarrar coru a 
divisão do n6rte pela freme, ~ certamente pela 
rectaguard& sentiria ainda as baionetas e lau- · 
ças du c0rpo de exercito que occupava, então, 
a cidade de Castro, e que o perseguiria sem 
descanço. 

Realm-:11te, o caudilho encontraria. a divi
são que tanto respeitava e temia; quanto ao 
corpo de exercito, já munido de todos os ele
mentos para operar, uão · acreditamos que o 
perseguisse logo e logo a j n lgar pela sua im
mo bilidade, depois de saber que o inimigo batia 
retirada em toda linha. 

Sob o ponto de vista militar, cumpre-nos 
dizer:, ~nuito pouco se p6de aprender na cam
panha da revolução, e entre tant;:is forças que 
operaram, dirigidas algumas por officiaes su- 
periores do exercito, e até por algtrns generaes; 
nota-se que, a que mais sobresahiu, a que mais 
serviços prestou á Republica, perseguindo in' 
cessantemente o inimigo, dando-lhe combate
foi a divisão do ·n6rte, cujas manobras, filiaqas 
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·á planos racionaes, ·eram inspiradas; entretan
'to, por um civil, · o senador dr. José Gomes 
·Pinheiro Machado, mais tarde distinguido com 
as honras de general pelo marechal Floriano. 

Aque11e plano do . caudilho, porem, foi 
abandona'do. 

E11~ preferiu dividir as suas forças em tres 
col n muas, abraçado á esperança de que s6 nos 
campos d.o Rio Grande encontrasse a : divisão 

.:do norte ; mas, então, já elle teria as suas co
lumnas reunidas e, em taes co.ndiç§es, mais 

. forte se acharia para o . embate. 
De mais, a retirada t:m tres columnas, Jnca 

Tigre por Guarapnava, Apparicio pelo .Rio 
Negro e Campos Novos ; elle ·por Palmas, to
dos em demanda do Rio Grande, facilitava a 
marcha, dando-lhe mais acceleração, e acqui
sicão de viveres e outros recursos. 

, O c~udilho abraçou · aq ue1le principio mi
Jitar : 

-Marc::::har desunidos e combater uni- · 
dos . .:.__( r) 

Mas, como a arte da guerra não tem prin
cipias absol ntos ; tudo ou quasi tudo é relativo, 
e, por tanto, a ·applicação das n:gras e princi
pias depende das circn mstancias ; são como na 

· mathematica as funcções, isto é, as qnantida
. des, cújos valores estão na dependencia dos va-
· lores dados á outras quantidades, e, por isso,· 
nenhum valor absoluto, real ou constante re-

(r) Dizem que aconselhado por v~rios officias deserto-
res do exercito nacional. . . . . 
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prcsentarn por si mesm~s ; segue-se qµe da o'b· 
servancia rigorosa . daquelle~ principias e re
gras, sem attender as circumstançias, çolhe-se 
quasi sempre tremendos desastres. 

Aesim làUccedeu. 
Aquelles que commandam, especial-

mente em · campanha, não deverp esquecer a~ 
palavras do grande mestre, o vencedor de Aus
ter·litz : -

-Em todas as sdencias necessarias para 
a guerra, a theoria serve para dar idéas geraes 
que formão o espirita ; a sua estricta execução, 
port:m, é sempre perigosa; aquellas id'éas não 
são mais do que os eixos que devem servir 
para traçar a curva. · . 

Duas artes, constituidas de varias scien
cias, muito se assemelham, apesar de visarem 
objectivos differentes. 

E' a arte medica e a arte da guerra. 
Se da therapeutica, para debellar o mal, 

a pplicar-se sem criterio os medicamentos, sem 
attender-se ás circnmstancias, como a causa 
da molestia, seus symptomas, constitnição do 
enfermo, meio em que vive, e tan'tas outras 
cousas; a batalha dada á enfermidade, pelo 
medico, será coroada d~ um~ completa derrota. 

O mesmo succederá ao general que,, ;:;em 
respeito pelas circnmstancia.s, aferr~do a.os 
principias theoricos, sem modi:fi.cal-os e apro- · 
prial-os ás condições do momento ou da o·cca
sião, executar operações militares e ferir bata· 
lhas. O revez é inevitavel ; é fatal. 
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E, se hoje, aos generaes derrotados não se 
lhes reservam os snpplicios que lhes reservava 
Carthago ; tam bem as corporações do Estado 
não vêein ao seu encontro, como outr'ora em 
Roma, tributar-lhes solemnes acções de graça 
por não terem desesperado da salvação da Re· 
pnLlica. 

Já não ha romanos ! 
Apenas as forças revolucionarias abando· 

naram a capital, (1J o illustre monsenhor Al 
berto Gonçalves, hoje senador pelo seu Estado 
nátal, capitão Joaquim Bittencourt e tenente
coronel Zacharias de Paula Xavier mandaram 
'!lm expresso á Castro com a communicação do 
facto. 

Foi impossivel a perseguição do inimigo. 
S6 em Castro a vanguarda permaneceu ir 

dias, á espera do general commandante do cor
po do exercito que, apenas chegou, mandou 
avançar a briga'da Btaz Abrantes á rumo de 
Ponta-Grossa, e logo em seguida o grosso do 
exercito. Não · sabemos o que motivára essa de
tnora depois ·de tomar"".se a offensiva. A van
guarda era mais que sufficiente para avançar e 
rapidamente., porqne tinha meios de mobilida
de. Pires Ferreira, como dissemos já, qniz pro
seguir logo apenas chegou á cidade de Castro e 
esse desejo era tambem partilhado pelo coronel 
Braz Abrantes; chefe da i.ª brigada. 

. (I) Nas vesperas de abandonar Curityba, Gumercindo 
mandou fusilar o,s autores do assassinato de Amorim. A 
execução foi perto do quartel do 8°. de ca vallaria . 

:, 



300 DIAS :FRATRICIDAS 

_w--~~lF~-~ 

Perderam .. se, entretanto, '1 Í · dias inutil
mente ! 

O vice-governador Vicente Machado des· 
pachou á 28 de Abril o expresso que lhe fora 
enviado, e communicou o que havia occorrido 
pelo nórte do Estado e que estava em marcha 
para a capit'.3.1 com as forças que haviatU avan
çado. 

No dia 4 de Maio chegava a 1.ª brigada á 
Curityba e o vic.e governaC:oc O ülustre dr. Xa
vier da Silva pe'rmaneceu alguns dias em Cas· 
tro ; não quiz logo assumir o governo. Já no 
dia seg-uinte, 5, o orgam do partido republica
no - · A Repubhca- essa folha que sempre 
esteve ao lado da Constituição e das leis, e que 
no dia seguinte ao golpe do Estado recrudesceu 
a opposição que fazia ao marechal . Deódoro; 
apresentava-se aos seus antigos assignantes e 
leitores, trazendo na Sl.la primeira pagina um 
trophéo allegorico e vibrantes artigos de varias 
cidadãos. 

O vice-govern?-dor foi recebido com estron
do~as manifestações de syrn pathia, amisade e 
admiração pela popu1ação, porque é fóra de 
duvida que elle concorrera com a sua presença 
na capital federal para se abreviar a organi
sação das forças que deviam operar no Paraná. 
Apenas desembarcou do trem foi erguido em 
triumpho, coberto d~ flores e delirantemente 
victoriado. 

Logo depois de sua chegada elle reassu
miu o governo qo Estado e tractou de -reorga-. . ' 

nisar o serviço. 
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I,nfelizmente, varias illusfres cidadãos, in
vestic1os do alto cargo de desembargadores do 
Superior Tribunal de Justiça, e outros, do car
go d~ juizes . de direito, conservaram-S!= nq 
exercicio ae suas funcções durante o periorlo 
da in~asão, chegando o Tribúnal, encorporado, 

· a apresentar-se ao governo revolncion~rio, dei
xando, portanto, de .resguardar a i,nviolabilida
de ·da Constituição. Restabelecida a legalida
de, a posição destes altos e honrados represen
tan;tes dajustiça publica toú1ára-se melindrosa e 
suas' relações politicas coru' os outros poderes 
.inteiramente impossiveis. Como .sempre succe-

. de em taes circumstancias, o poder executivo, 
ao qual compete a reorganisação socíal '- e poli
tica, armado á priori·, ge'ralrnente, de poderes 
discricionarios que lhe fornece o ·legislativo, 
aposentou aquelles cidadãos, substituindo-os 
provisoriamente pelos juízes de direito mais 
antigos. 

Estes <lesem bargadores fora·m :os· cidadãos 
bachareis José Alfredo de 011 veira, Augusto 
Lobo de Moura, Conrado ·Caetano .Erichsen, 
Luiz ·Antonio Pires de Carvalho e Albuquer· 
q1Je e Bento Fernandes de Barros; os -jnizes 
de direito Arthur Pedreirn de Cerqueira, da 
capital, e Pedro Vicerite Vianna, de Antonina. 

O jniz . de direit9 de Tibagy, o distincto 
cidadão A ri.temia Bley, foi excluido .do quadro 
da magistratura, . por ter acceitado . aque11~ 
uiesmo cargo para . Castro, po,r noi:rieação do 
governo revoluéionario. Essa medida fi.con de
p~ndent,e da approvação do p'oder 1eg~slativo. 

' ,·· 
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O decret'? qtie aposentou aqtielles magis-
trados é datado de 8 de Maio ( r 894 ).. · 

N'essa int?srria data chegàvà á capital 6 
coronel Pire·s Ferreira com o r~stó d;:i. variguar· 
eia do corpo de exercito. O conimandante em· 
chefe, general Quadros, coroneis Braz A bran· 
tes, F.rancisco Tor.res, ten,ente coronel Alberto 
de Abreu e muitos outros ·o:fficiaes, ti'nham 
vindo cohl o ·vic'e-g.overnador. 

No dia · 6, o general conimandante do co.cp'.) 
de exercito publicoti a seguinte ordem do dfa 

OR3EM DO DIA N. 19 

SOLDADOS DO CORPO DO E XRRCITO F.M OPERAÇÕES 

NO PARANÁ. 

Estão livres os Estados do Par·aná e Santa Catharíml 
do jugo oppressivo dos b razileirns degenerado,,; que, des
vairados por . uma louca ambição rle poder, não trepida
ram em ir arr·ancar dos presíd ios e das mais in'fimas ca ma• 
das sociaes das nações visinhas, uma tropa de bandidos 
assalariados ;iara derramare,m a desolação e o lucto no 
seio da terra que teve a desdita de contal-os entre seus 
filhos. 

A Patria deve estar satisfeita comnosco, pois foi bri
lhante o desem,penho que déstes á grandiosa missão que 
nos foi con'fiada. 

O inimigo arrogante que sem pejo sacri'fi"cava ã ·su.a 
ambição de mando, a sua sêde de ouro, ao seu · desejo aro 
dente de ' mesquinhas v~nganc;as ã propriedade, ã vida, 
á honra e ã li~erdade de .seus ~ornpatriotas que, surpre ~ 
liendidos no meio dos labores , das profissôes pacificas á 
que se ded·ic~vam., n:;to ;podiam oppor-se ã exec11ção de · 
seus criminosos projectos ; ess·a horda de vandalos que. 
na Lapa e ·nos ·;l mbrosios maculou-se com o covarde as 
sassinato dos va1entes que os élpavoraram por tanto tem
po e só deposeram as armas confiados nas me·1tiroséls 
promessas de uma capitulação honrosa, fugiu vcr.gonho '. 
sarnente; apenas soube que marcha veis ao seu encontro 
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para lhe infl.ingir o merecido castigo no proprio theatro 
de seus crimes. · · 

Vencestes seiµ derramar sangue, porque o ~nimigo 
'fião teve a coragem d~ vos esperar. 

No respeito que ' manifestastes p~la sorte dos oppri
midos está o v·osso maior elogio; n 'elle mostrastes per· 
teita comµrehe.nsão da grandesa da missão que a Patria 
nos confiára , de vingadores da lei e da µioral 11.ltrajadas. 
Deveis or~ulhar-.v0s d.a· vossa obra. Cumpristes, sim·, o 
vosso dever. 

Viva a Republica ! 

[Assignado] Francisco Raymundo de Ewerton. Quadros. 

. O general Francisco ];{aymundo Ewerton 
Quadros, que desde muito jo'ven abraçara a 
religião espirita, cujos pre.ceitos e doutrinas 
pretendem ter uma Moral mais perfeita do que 
a das outras seitas religiosas, parecia o J:iomem 
talhado para aquelJes tristes 'aias, porqµe fer· 
voroso crente, cheio de altruísmo, e portanto 
com o cor::i.çã0 sempre aberto á grandiosos 
sentimentos, o ~eu comma.ndo deveria ser as
signalaqo com os mais notaveis actos de justiça 
e sempre que a, voz da bumani.dade devesse ser 
ouvi.:1ª', a espada lhe cahiria das mãos para 
en;pun.h r:. r o symbolo da paz e da frater.ni.dadc 
- -o ramo de Oliveira. 

Mas, .ah! Pela sua ordem do dia p. 1g parece 
qne o i11ustre general via no campo contrario, 
não brazileiros, mas inimigos extrang~iros. 

Nen,huma promessa de respeitar a vida 
dos vencidos, promessa que nas guerras mo
derna,s int~rnacionaes é tão usual, e nas do
mesticas uma necessidade e o seu cumprimento 
um rel.igioso dever ; nep.huma declaração de 
que só é permittido tirar a vida ao adversario 
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no campo de b1talha, p'elejan;do e ,emqUanto :o 
·mesmo adversaria resiste, porque alli impera 
o direito natural, a fonte incontestavel de todos 
os direitos', o princ~pio innato em todos ps seres 
organicos, o principio de . conservação. 

· Nada, nada ! · · 
Nenhuma palavra de paz, nenhuma pala

vra de conciliação ! 
Sinistro presagio ! · 

. Pouco ant~~ ·da chegada das forças legaes, 
a esquadra depois d·e ter anhiqnilado o Aqzr,z'
dabar;., de.stacou para as agoas qo Paraná · ~ 
navios. No porto de Paranagná ancoraram 
seis. O crusador· Tú adentes e a torpedeira 
Gustavo Sampaio, a mesma que lançou ó tor · 
pedo. contra o . Leão de Aço, ·o memoravel 
Aqutdaban, foridearam em Antonina á ~7 
de Abril. 
· Já então ' o t~legrapho, que os revoluCio. 

narios haviam i.nntilisado, func~ionava d'essa 
cidade e de Marretes para a capital federal, 
onde ~odos estes acontecimentos despertaram . 
ardente regosijo. 

O governo e"ta~oal ·encontrou o. · serviço 
administrativo ' em estado lastimavel. 

· Com patriotico afan entregou-se á penosa 
tarefa de reorganisal-o. · . 

O general em chefe preparava varias ex
pedições para o interior. . 

Na fr0nteira do sul o movimento era 
· febril. 

Á divisão do norte, ~ h~roica pbal;mge, 
isto é, a sua vanguarda, estava já ein Nonohày, 
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cerca de 70 ki1ometros das fortificações do 
Xanxerê, e, p_ortanto, e11a brevemente transpo· 
ria ô rio ((Goyo-En» e avançaria. . . 

O inimigo tambem vinha, á marchas for
. çad~s, batendo retirada. 

Na noite de 26 de Abril . o coronel Bor
mapn fez uma proclamação, que foi impressa 
n'essa mesma noite, no pequeno prélo da pra· 
ça p;:tra ser espalhada, pefos exploradores e 
piquetes avançados, entre o povo de Palmas. 

' E' li'estes termos : . 

" AO POVO DE PALMAS 

Ha pouco ma.is de doze annos, á frente de quar,.nta 
bravos, avancei á marchas forçadas para defender a vossa 
vid,f\ e a vossa propriedade ameaçadas, segundo .se espa
lhára, por urua invasão extrangeira. da.ndo assim provas 
de dedicação ao vosso municipio até o sacrificio, pois, 
dizia-se que mil e duzentos homens compunham a força 
qui:; invddira a fronteira de Pa1mas. 

N'essa occasião pedia calm?. e valor para repellirruos 
o e;xtrangei ro. · 

Hoje, desgraçadamente, estais dividido em duas fac
ÇÕf'.'.S politicas e o sangue já manchou o sólo palmense, 
apesar de meus conselhos ! 

O homem que vos falia é ()patriota que sempre vos 
pregou a m1ião, a concordia e o respeito á Lei. 

A revolução apenas hoje lavra no Paraná. 
A .esquadra revolucionar.ia, outr'ora ao m11ndo de 

Custodio. de Mello, acha-se em poder do GoverJiO/ desdef~,..,,,_.-:z:;;.,_ 
o dia 17 do corrente, por ter Custodio, depois tj.e batido, 
·se refugiado em Buenos Áyres. 

D"eritro <'le poucos dias vae iiquelle gov~rno entregar 
os navios ao Brazil. 
. Saldanha da Gama, derrotado no RÍO de Janeiro, re
fugiou-se a bonfo de. um navio portugúez, abandonando 

· na Ilha das Cobras oitocento.; marinheiros que o Governo 
acÕlheu. - ·· 

. O .. Aquidaoanu submergio-se no Desterro por um tor
pedo . 
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As forças legaes occupatn a o::apitat de S. C;itharina e 
marcham triumphantes para o interior. 

Por toda pirte a legalidade triiltnpha e a Lei campêa 
desassombradamente ! 

A Capital Federal não .acorda mais ao ribombo dos 
canhões fratricidas da ê:squadra. 

Elles estão mudos . em poder do Governo legal. 
E' meu dever dizer-vos a verdade e aconselhar que 

abandone.is as armas para vos ree.olherdes ao lar, esqueci
dos de odios e vinganças para assim cooperar de novo 
para a felicidade de vosso municipio. · 

Basta de ouvir conselhos de homens que procuram, 
á custa de vosso sangue e da vossa vida, recommendar-se 
aos chefes revolucionarios para fruírem posiçõ~s futuras. 

Querem subir por cima de vossos cadaveres ! 
Mandai-os trabalhar honestamente. 
O vosso sang11e e as lagrimas de vossos filhos e viu

vas não farão recuar esses homens de seus intentos ambi
ciosos. 

Bem sabeis quanto me repugna derramar sangue de 
irmãos; _aconselhei que guardassem o denodo e valor para 
castigar o inimigo extrangeiro, quando a Patria fosse por 
elle ultrajada. 

Procttrei, erufi.m, coni os meus conselhos, dictados 
p:"hs s~ntim~ntos de hlltUanidade, afastar a guerra civil 
do vosso municipio; não queria reuniões armadas para 
nao justificar a presença de forças legaes, pois, com Ulll ' 

punhadõ de bravos que tinha sob minhas ordens, senti&
me bastante forte para manter a ordem. 

Os meus conselhos não foram attendidos. 
Forças rebeldes invadiram o municipio; alguns ci

dadãos arrancaram ti povo de seus pacíficos lahores e a 
desordem e o crime desenvolveram-se com a preponderan
cia dos conselhos dos mãos. 

Se.i que existem no município cidadãos que ainda 
sentem o amor patrio e que enganados pelas ambições de 
uns e pela perversidade de outros, empunharam armas e 
que desejando hoje abandonai-as, não fazem pelas amea
ças de vinganças ! 

De nada deveis receiar. 
Vinde todos collocar-vos sob a protecção da bandeira 

nacional, desfraldada aqui nos baluartes; ella é o sym- . 
bolo da patria querida, e como um pharol immenso, con-
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vida aos que naufragaram nos m ares tempestuosos da 
política a virem procurar abrigo, em porto calmo e sereno. 

Afastados, por nm momento, da Lei, a nossa glorio
sa bandeira sabe, entretanto, que sois brazileiros. 

Hoje está apenas em campo a força que invadio este 
Estado e essa mesma, inspirada no amor eia Patria, não 
quererá prolongar uma !neta, por mais alguns dias, uma 
lucta nefasta, _corôada, finalmente, pela mais tremenda 
derrota. 

Como patriota e como soldado appéllo para o patrio
tismo dos amigos que infelizmente militam nas fileiras 
da força invasora, e, fazendo.justiça ao va.lor e constan
cia de que têm dado provas, convido a renderem as armas 
a se submetteram á Lei. 

Concidadãos de Palmas ! 
Abandonai as armas. 
Um numeroso exercito aqui está na fronteira. 
O Xanxerê transformado em uma poderosa praça de 

g~erra, defendida por grande numero de forças, não é 
uma ameaç:r.. á vossa vida nem á vossa propriedade. 

Abandonai as armas e vind<:: submetter-vos á Lei , e a 
vossa vida e propriedade, garantidas pela protecção do 
pavilhão nacional, não podem correr perigo. 

Vinde! 
Mas, se apesar das provas de dedicação que vos tenho 

dado, mãos cidadãos ousarem affrontar com as armas na 
mão o pavilhão que desfraldo e á cuja sombra protecto
ra poderiam vir abrigar-se, então o sangue que correr ca
hirá sobre a consciencia d 'esses Cains ! 

'Desarmai-vos, compatriotas, que vos espera o vosso 

Amigo e protector 

JOSÉ BERNARDINO BORMANN. 

Coronel Commandante da Fronteira de Palmas. 

Xan:xerê , 26 de Abril de 1894.» 

Soára a hora de tomarmos a offensiva. 
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