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UMA EXPLICAÇÃO 

Os innumeros pe~idos que tenho recebido .desta capital 
e do interior, de collecções da Republica Bra'{_ileira, que 
dirigi desde o seu começo em maio até setembro de 1889, 
em que cessou a sua publicação, pelos motivos das per
seguições de todàs as ordens que nos foram feitas pelo go
verno do Sr. Visconde de Ouro Preto, conforme se verá 
dos nossos artigos na primeira parte deste livro, e constam 
de todos os jornaes dessa época, obrigando-nos a expa
triarmo-nos para o Rio da Prata, onde em Buenos-Aires 
íamos montar um gran_de jornal de propaganda republi
cana, intitulado Correio da cAmen"ca, que ·chegou a ter a 
sua typographia prompta, quando illuminou a America a 
luz brilhante de 15 de novembro, que no nosso artigo de 14 
de setembro do mesmo anno demos como prestes a irromper 
das almas patrioticas de nossos concidadãos, incitaram-me 
o desejo de publicar o presente livro, visto como não podia 
satisfazer aquelles pedidos de amigos e correligionarios, 
pela falta de collecções do referido jornal, que tinham-se 
esgotado absolutamente. 

Procurando satisfazer, ao menos em parte, os desejos 
dos nossos amigos e correligionarios, resolvi colleccionar 
os artigos de fundo da Republica Brazi!eira, addiciQ
nando os que publiquei em Buenos-Aires depois de pro
clamada .a Republica, nossa aspiração tão ardente, e pela 

· qlJal tantos sacrificios e esforços tínhamos feito. 
Como se co·mprehenderá, os artigos colleccionados neste 

livro foram todos de occasião, escriptos sob a primeira 
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impressão dos acontecimentos, como acontece no jor
nalismo e portanto resentindo-se muitas vezes da falta de 
certa meditação e estudo. 

Por esses despretenciosos escriptos, que nãu alteramos 
em cousa alguma, se verá como fizemos a .ultima propa
ganda e se aquilatará do nosso patriotismo e da previsão 
que tínhamos do l)roximo advento da gloriosa procla
mação da Rept~blica em nosso paiz ; e para · demonstrar 
os grandes esforços e os innumeros sacrificios que havia 
feito desde o seculo passado o partido republicano em prol 
da causa ela patria , publicamos algumas datas gloriosas dos 
seus opulentos fastos e muitos importantes documentos que . 
servirão para provar que essa aspiração estava sempre 
nítida e aeraigada no peito dos verdadeiros patriotas, e 
que a brilhante ev0lução ope1·ada em 15 de novembro não 
foi mais do que a consequencia logica dessa latente pro
paganda que incitou o patriotismo elo exercito e ela armada, 
produzindo o facto mais mernoravel que tem tido logar 
em todo o mundo, apreciando-o por todas as suas phasGs 
e consequencias benefi.cas. 

Sem aspirações de gloria, a que não temos direito, e 
· muito menos por qualquer motivo de vaidade, publicamos 
este livro, que, si tem algum merecimento, consiste só~ 
mente na boa fé e no patriotismo com que no jornalismo 
sustentamos a causa republicana,· que era incontestavel
mente a da Patria, como vieram provar os gloriosos acon
tecimentos posteriores, que deram em resultado sermos 
actualrnente cidadãos de uma patria livre, tendo por 
base a ordem e o progresso, que deverá para sempre, illu
minado pelo magestoso Cruzeiro, unir esta grande nação, 
para o glorioso fim que lhe auguram as suas immensas ri
quezas, sob o brilhante influxo da mais pleua liberdade . 

.. .... 



A REPUBLICA_ BRAZILEIR,A_ 

Bastante difficil serà a tarefa elo historiador, quando 
imparcialmente quizer, ainda no meio elas pa ixões, des
p_ertas pelo patriotismo, e muitas vezes pelo interesse 
e egoísmo, traçar as bases de uma revolução como a ele 
15 ele novembro, que elerruiu por terra com um grande 
irnperio, quando julgava-se mais seguro, e para sempre 
esmagada a hyclr a republicana, cuja morte fôra con
fiada com plena confiança a um homem vaidoso e intel
ligente, audacioso e t enaz da altura do Visconde de Ouro
Preto 110 ceJebre pac to ele Petropolis, a que por diversas 
vezes fizemos menção em nossos artigos na Republica 
Brazileira. 

Mas os destinos são obscuros quanto immutaveis ! 
_A grande revolução, como um mar de esper anças bem
clitas, e,;;praiou-se serenamente alagando todo o Brazil 
com as suas aguas lusteaes, sem mesmo o mínimo pro
testo daq uelles que pereciam afogados em suas corrent es, 
como aconteceu com .os representantes do senado e carnara 
elos deputados, qve aliàs acha vam -se funccionando, e que 
nem siquer lançaram contra a revolução o menor protesto 
em defesa das instituições que juraram manter! 

E' que a grande 1 uz da liberdade cegou-os ; e passados 
os primeiros momentos, voltaram~se para ella instincti
vamente, como a vivirlcadora desta Patria, que elles tanto 
t inham estragado e corrompido. 
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Cada qual procurou fazer a sua profissão de fé, adhe
rindo áquelles que eram os loucos, os idiotas, os misera veis, 
que tanto tinham soffrido para que essa luz bemdita 
clareasse os destinos deste continente, fazendo de toda 
a America uma patria unica de liberdade e amor. 

A historia mais tarde, quando estiverem arrefecidas 
todas as paixões ele momento ; quando todas as injustiças 

· houverem sido reparadas ; quando todos os adhesivos 
e adher entes tornarem-se verdacleirameiúe republicanos, 
por sentirem que gozam0s todos de uma liberdade e 
igualdade que ha muito devíamos ter, e que esta Patria 
grande e respeitada seja uma feliz nação, e que a historia 
do imperio nos appareça em toda a sua :nudez com o 
cortejo das corrupções, das malevolencias, das suspeitas 
e dos crimes, então seremosjulgados, serão julgados todos 
aquelles que, desde o immortal Silva Xavier até ao pre
sente, sacrificaram-se pela causa santa de possuir uma 
patria verdadeiramente livre. 

O carro dos triumphadores vae passando, e nós o 
saudamos, porque vae nelle com o nosso coração tambem 
o nosso esforço, apezar de ouvirmos os alaridos, chamando 
as maiores attenções, de muitos que eram contra nós, apon

tando-nos como perturbadores da ordem publica, quando 
pugnavamos justamente pelo successo da causa de que 
elles se julgam tambem agora os verdadeiros victoriosos ! 

Mas a justiça ela historia é fatal como o destino, e, 
mais tarde ou mais cedo, justiça ha de ser feita aos 
benemeritos da Republica. 

No emtanto, não ha vencidos nem vencedores na 
actualidade. 

Todos devemos ser Brazileíros e 1mgnar pela união 
e g-randeza da Patria e o bellissimo nome da Republica; 
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mas cada qual, que tenha o seu verdadeiro quinhão 
de glorias no ingente acontecimento que offuscou a 
todas as nações pelo seu brilhantismo, élevando ainda 
mais o nome brazileiro, · que já se achava tão esplen
didamente recommendado pela pacifica eyolução do 13 

de Maio. 
Desde a gloriosa inconfidencia mineira que o Exer

cito ligàra-se a caüsa republicana, e percorrendo-se a 
historia de todas as tentativas para a proclamação da 
Republica em todas as · províncias, reconhece-se o 
pap·el distincto que elle sempre representou, concorrendo 
com tantos martyres para _a sua sagrada causa. 

O glorioso 15 de Novembro, que e incontestavelmente 
a data mais notavel da Patria, deve-se occasionalmente, 
sem duvida alguma ao Exercito e á Armada, que unani
memente souberàm compenetrar-se do seu de-ver civico de 
cidadãos de uma patria livre, e por cuja causa tinham-se 
já sacrificado não poucos de seus companheiros e com
patriotas. 

Gloria ao Exercito e · a seus dignos chefel'I, entre os 
quaes fulgura o bravo e patriota General Deodoro, que 
naquella hora suprema tiveram a previsão de uma 
patria grande, livre e feliz, operando uma das maiores 
evoluções que teem-se realizado no mundo no meio de 
risos e de festas, que demonstraram exuberantemente 
o contentamento do povo por ver-se no pleno gozo de 
seus sagrados direitos, e satisfeita a sua mais ardente 
aspiração de tantos annos. 

Mas não se organiza facilmente uma nação como a 
nossa, que acaba· de sahir de duas escravidões e com 
um territorio tão grande, comprehendendo interesses 
tão heterogeneos. 
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E' preciso muita calma, patriotismo e abnegação para 
chegarmos ao termo glorioso de possuirmos uma patria, 
como todos devemos desejar, grande, forte, prospera e 
feliz ; mas que para isso devemos cooperar todos, na 
razão de nossa$ forças, mesmo de nossos sacrificios, e 
a,o Exercito glorioso e valente Armada, grandes fa
ctores da evo1 ução, compete parte a e tiva e pa triotica 
nesse clesider·atum, que ainda mais nos ha de elevar, 
elevando-os tambem, no conceito de todos os povos. 

Não temos a pretenção de escrever a historia da 
Republica dos Estados Unidos elo Brazil, cujas paginas 
gloriosas enchem-se de fulgor desde o seculo passado, 
porém tão sómente contribuir com um pequeno subsiçlio 
para o historiador do futuro, quando tiver d~ estudar a ul
tima phase da propaganda republicana, e ao mesmo t empo 
fazer revi ver os batalhadores que mais se sacrificaram 
em todas as épocas pelo triumpho da sagrada causa. 

No artigo que esceevemos em Buenos-Aires, sob o 
titulo Las aspi1naciones del Brasil, publicado em 2.4 
de novembro no importante jornal claquella capital El 
Censor, que aqui r eproduzimos, acham-se perfeitamente 
syn thetisaclos os esforços e sacrificios feitos pelos nossos 
maiores à causa da Republica. 

Como documentos historicos de alta valia para a ultima 
propaganda, publicamos diversos manifestos e os mais 
importantes acontecimento3 que se deram nesta capital e 
no interior, e a organização do Club Tiradentes nesta 
capital, que foi incontestavelmente neste centro elo impe
rialismo o fóco donde par tiam as palavras de coragem 
e animação para todo o paiz, e aonde se alimentava 
quotidianamente o fogo sagrado da causa republicana, 
apezar dos maiores embaraços, sacrificios e temores. 

'" 
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A revolução foi feita brilhantemente; o Exercito e a Ar
mada tiveram o papel importante que todos reconhecmn; 
mas cumpre Indagar quem levou a convicção a esses cen
tros de força e"de acção para obtermos tão almejado e glo
rioso fim. 

Esta será a missão ela historia. 
Indagar das caus:ts, attendendo aos effeitos; discriminar 

0 3 acontecimentos, ligal-os, concatenal-os, tendo em rela
ção factos e pessoas, eis a philosophia da historia, que não 
consisté sómente na exposição fria dos acontecimentos. 

E' para esse :fim, para, servir de base ao historiador elo 
futur9, que publicamos o presente livro que, com os já 
publicados e mais alguns outros, servirão de documentos 
púa com tócla a irn1)arcialiclade e justiça lançar em bases 
largas e solidas, de que é digna, a historia brilhante da 

· fuildação da Republica dos Estados Unidos do Brazil. 





AS ASPIRAÇÕES DO BRAZIL () 

Sempre as idéas republicanas predominaram no Braz~l, 
e desde o seculo passado que teem tido não poucos mar
tyres. 

Uma das primeiras tentativas teve logar em 1790, 
na provincia de Minas Geraes, cujo martyr principal, 
Joaquim José da Silva Xavier, conhecido na historia 
pelo 'l'iradentes, foi quem primeiro regou co·m o seu 
nobre sangue o solo brazileiro pela causa da Republica. 

Em 1817, em Pernambuco, a revolução fez numerosos 
martyres, sendo barbaramente fuzilados, entre outros 
muitos, os notaveis cidadãos Domingos Martins, Miguel 
Caldas e padre Roma; assim como · na Parahyba _do 
Norte, que adheriu ao movimento, os importantes chefes 
Domingos 'l'heotonio Jorge, Antonio José Henriques, 
Barros Lima e padre Tenorio. 

Essa importante revolução em prol da Republica se 
estendeu tambem pelas províncias do Rio Grande do 
Norte e Alagôas, contando muitas victimas as suas prin
cipaes familias. 

(*) E st e artigo foi J•ublicado n o El Ce,~sor dP, Buenos- Aires, de 2i de no
vem b ro, coruo uma reivindicação par:1 o partia o republicano brazileiro, pelas 
versões gne corriam na imprensa 'daquella capital, de que o movimento de i5 
de novembro era devido sómente a alguns batalhões despeitados do Exercito, 
p ot·que era nulla a aspiração republicana no Brazil, visto como o povo acha
va-se completamente satisfei to com o governo do Sr. D. Pedr o II. 

Cremos ter rebatido essas versões, sendo o nosso artigo muito apreciado 
por toda a imprensa argentiui,,. · 
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Em 1824, nova revolução rebentava no Norte, capi~ 
taneada por Manoel de Carvalho Paes de Andrade, 
proclamando a Confederação do Equador; e cujas nu-• 
merosas victimas ensanguentaram o odioso I O r einado, 
cujo descontentamento ele todo o Brazil deu logar â 
r evolução de 7 de abril de 1831, que baniu o 10 impe
rador, e que, por ter sido realizada no Rio ele foneiro, 
debaixo da influencia dos irmãos Andra-das, na:o foi, 
como devia ser, com a retirada ele Pedro I, proclamada 
a Republica, que era a aspiração dos Brazileiros, de
monstrada pelas revoluções anteriores. 

O desterro de Pedro I, que havia anarchisado e 
desmoralisado todo o paiz, foi recebido com o maior jubilo 
e enthusiasmo por toda a nação, quo no meio de sua 
alegria e satisfação por ver-se livre de um ta] tyranno 
clesmoralisado, não tendo quem a guiasse conveniente
mente e influenciada pelos Andeadas, deixou de proclamar 
a Republica, que era a consequencia logica ela revolução, 
e assim perdeu-se a occasião mais opportuna de ver-se 
realizada a aspiração mais ardente do paiz, e a revolução 
triumphante tornou-se por essa forma incompleta. 

No emtanto, passados os primeiros momentos de en
thusiasmo, que encheu todo o paiz, pelo banimento de 
Pedro I, novas tentativas r evolucionarias pt·oduziram-se 
até 1834,_ principalmente durante á regencia do fylarquez 
de Carave11as, Lima e Silva e Campos Vergueiro, que 
nas províncias do Ceara, Bahia, Pará, Minas Geraes 
e Rio de Janeiro não pouco sangue custaram aos pa
teiotas brazileiros. 

Seguindo tão nobre _exemplo, e estimulado pelas vio
lencias commettidas, o Rio Grande do Sul em 1835 
proclamou a Republica, e, por espaço de dez annos, viu 
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muitas vezes triumphante o seu glorioso pav ilhão nos 
mares do Sul ao mando de Garibaldi e seus exercitos 
conquistando as maiores adhesões e v ictorias ·em toda 
a provincia e Santa Catharina, dirigidos pelos valentes 
Bento Gonçalves, David Oanavarro, Jacintho Guedes e 
tantos outros heróes , cujos nomes r egistra a historia 
daquella verdadeir a epopéa ele um povo her oico e pa
triota. 

Em 1842, as provincias de Minas Geraes e S. P aulo 
levantaram-se nobremente proclamando a Republica, 
tendo á: sua fren te os principaes cidadãos ; porém no 
combate de Santa Luzia, sendo derrotados os seu s chefes 
mais importantes , a revolução não pôde continuar, 
alias contando com grandes elementos, por circum
stancias que não é opportuno agora discutir. 

Durante esse tempo, a contar de 1834 a 1842, gr andes 
manifestações hostis á monarchia, verdadeiras r evoluções 
algumas, tiveram Jogar n as províncias da Bahia, P er
nambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão. 

As atrocidades entro cornmettidas n essas províncias 
pelos imperialistas foram numerosas, assim como as mor
t es violentas e os assassinatos os mais infames pelas 
circumstancias, qu e os rodeavam, de enganos e traições. 

Depois desse g-rande periodo de luctas, pacificadas as 
províncias pelo t error e pela morte de seus principaes 
homens, como que o paiz fatigado de tantos sacrificios 
improficuos , deixou-se amollentar nos braços da mon
archia, que alias fazia todos os esforços para ser-lhe 
util e agradavel, peocurando ao mesmo tempo cor
romper e estragar os seus melhores caracter es , que foi 

durante o seu longo r einado quasi que o unico afã do 
Sr. D. Pedro de Alcantara . 
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Os caracteres mais serios, os homens mais intelli
gentes e dignos, eram afastados acintosamente do poder, 
porque não se sujeitavam à tutela que em tudo queria 
exercer o imperador, contra a lettra da propria Consti
tuição, e muitas vezes em contrario aos interesses da 
nação para satisfazer os seus caprichos pessoaes. 

As aspirações republicanas, porém, robustecidas nesse 
período, e sempre predominando, entraram francamente 
em lucta, sendo publicado em 1870 um notavel ma
nifesto dirigido á nação pelos principaes chefes, obtendo 

. innumeraveis e importantes adhesões em todas as classes 
da sociedade brazileira. 

Fundaram-se centros, clubs e jorn~es em todas as 
províncias, que diariamente demonstravam ao povo os 
erros da monarch.ia, que servia sómente de embaraço 
ao progresso da nação, da qual era como uma parasita 
a sugar-lhe toda a vitalidade. 

O attentaclo commettido em 1872 contra a Republica, 
orgão do partido na capital, veiu provar que as suas idéas 
estavam prevalecendo ao ponto de atemorisar o governo, 
que procurava por todos os meios, empregando mesmo 
a força bruta, supprimir os jornaes que sustentavam 
a. causa popular. 

A propaganda, porém, estava feita; a idéa republicana 
irrompia de todos os lados e por todo o paiz. 

Nas academias e nas escolas, no Exercito e na Ar
mada, no commercio e na lavoura, em todas as re
uniões, emfim, discutia-se e advogava-se a causa da 
R~publica, como o unico meio de progresso para o paiz, 
que achava-se completamente atrophiado pelas vacil
lações, desfalleci:mentos e c::>prichos de um monarcha 
que sómente aspirava. ser considerado pela Europa como 

o:, 
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um sabio, sem que nada fizesse para merecer tão glo
rioso titulo, antes, pelo contrario, á vista do estado de 
atrazo ele um paiz que havia governado discreciona
riamente por espaço de 59 annos, com os maiores elemen
tos de riqueza que se possa imaginar. 

Ultimamente o partido republicano, completamente 
organizado, cm grande maioria no paiz, tinha conse
guido, apezar de todos os obstaculos e violencias dos 
governos, levar ás assembléas provinciaes e á gera_l 
grande numero de seus membros, bem como fazer 
maioria em muitas camaras municipaes. 

A lucta gloriosa, que o povo brazileiro havia sus
tentado ha tantos annos em defesa do seu ideal político, . 
parecia chegar a seu termo victorioso, quando a adhesão 
completa do Exercito e da Armad_a veiu apressar ele uma 
maneira esplendida a verdadeira aspiração do Brazil, 
que era, corno acabamos ele ver, desde muitos annos, 
mesmo antes c1e sua organização política independente, 
pela realização ela fórma federativa republicana. 

O sangue de tantos rnartyres derramado desde o se
culo passado até 30 de dezembro do anno passado nas 
ruas do Rio de Janeiro, teve finalmente a sua gloriosa 
consagração e o mais com_pleto e brilhante triurnpho, 
que servira para cimentar a paz e a união de todos 
os Brazileiros, fazendo ao mesmo tempo com que a po
lítica amerícana seja: verdadeiramente fraternal para a 
ventura e engrandecimento do nosso afortunado conti
nente . 

( 





.. 

PRIMEIRA PARTE 

A ultima propaganda 





l!OTÉ. 

A Republica Brazileira 

O uosso apparecimento na imprensa, combatendo ao lado da
quelles que se acham junto ao povo brazileir,; , hasteando bem 
alto a bandeira de seus direitos, t ão espesinbados sempre, im
porta a grande evolução que agita o-mundo iuteiro, e principal
mente o nosso paiz. 

Na falta ele quem, mais competente elo que nós, viesse arvorar 
a tenda do combate nesta capital, apparecemo,:; sem pretenção 
alg uma, tendo por unico fim ser uteis a idéa de nosssas crenças, 
demonstrando por todas as fórmas ao povo hrazileiro que não é 
mais possível a continuação da monar chia, que nos tem trazido, 
além de outros males, a maior de todas as desgraças sociaes -
o indift'erentismo junto à corrupção. 

A propaganda accentua-se, predominando nas classes mais 
importantes ·da nossa sociedade, e muito breve teremos de ouvir 
entre as alegrias de um povo verdadeiramente livre os bymnos 
da· redempção ele nossa patria. · 

Preferimos ao jornal diario a r evista, porque nella se concre-. 
tisará todo o movimento elo p8.iz, e os sens trabalhos servirão 
mais ta.rele para formar o histor ico dos acontecimentos da 
actualidade, a.lém ele que, represenfa,nclo este te1?, tamen sómente o 
esforço indivillual de poucos, seria para nós tarefo, por demais 
ardua pela limitação ele nossas forças. Assim caminharemos mais 
desassombrados para cumprir a patriotica missão que nos im
puzemos, si, como esperamos, não nos faltar o necessario apoio 
elos nossos concidadãos . 

O papel das revi stas políticas, assim como as scientificas, está 
traçado, e teem mnitas dellas, por seus estudos sérios · e digna 
propaganda, contribuído para diversas reformas que tiveram 
logar na Europa. 

Assim como o jornalismo cliario t em uma grande missão, tam
bem cabe-nos a tarefa não menos importante nos assumptos da 
actualitlade, que carecem ele · toda a energia-, mas tarnbem da 
maior calma e prudencia pa1'a leval-os á comprehensão publica. 

Eis a nossa modesta tenda ele trabalho ; serão bemvinclos todos 
os nossos correligionarios, ele cu jo apoio dependera o nosso por
vir e a quem saudamos com a alma cheia elo mais puro entlm
siasmo. 

" " 
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Saudando a todos os cidadãos, lhes diremos que; na Repiiblíca 
Braziteira, encontrarão todos~ os . que habitam este paiz defeza 
para os seus dirAitos . . _ 

A' imprensa dirigimos os mais cordiae.3 comprimeotos, pedindo 
o mais humilde (.los lagares ua füeira dos QLl0 combatem pelos 
grandes interesses da humanidade e da patria. 

( 11 de maio de 1889 . 

As nossas armas 

Não lrn. neg,:n; o maim• civismo ao partido republicano bra
zileiro , 

Apemr de ter soffrido todo.;; os atten tados do poder, ainda assim, 
tem-s8 conservado calmo em sua grandeza, sem uzal' elos meios 
de que pocleria lançar mão 1xu'i1 rebater os seus perse guiJores, 
sacriâcando sem vanta.gem os seus correligionar.ios e mais 
população. 

Factos n.inda 1·ecentes tiveram logar nesta corte, ri;i Lage 
do Muriahé, Santo Antonio ele Pactua, Anta, Angustura, Vale □ çfl. 
e S. ,João d' El-Rei, nos quaes escapflram ele see victimas elo trn
buco os nossos mais clistiuctos correligionarios, que com o maior 
civi smo, mris com a. calma que sómente dá o direito, tiveram de 
reagir cootra, a horda elos malfeitores insuflados pelas proprias 
autoridades a quem incumbe a garantia do3 cidadãos que pJgam 
para isso pesados impostos ! 

E o que faziam e,:,ses nossos d.istinctos correlig-ionar'.os? Pro 
cura,vam convencer pela palavra, demonstrando hi ston:cmncnte 
que a monarchio, tem-no;; sido fatal, e que não pó=le continuar 
nas livres terras da America . 

Com forças p::i.ra reagir contra a sanha dos ajustaclos pelo poder, 
no emtanto temos-lhe deixado o campo l ivre, continuamlo na 
propaganda pacifica da palavra, cio livro e do ,iorn,\l . 

Temos dado todas a::; prova,; de coragem, assim como ele calma 
e ue pruclencia. 

Não queremos o sangue. Si elle vier, como já veio, terá só 
de recahir, como já recahio, so 1. r.:i os mantos ela, realeza. 

As puqnm1s são pn.ra os reis. 
Temos recuado sempre diante elos morticínios. No emtanto, 

fiquem certos que havemos ele defonder a todo custo os nossos 
direitos e liberdades. · 

A noss1, prnclencia tem limites . As calmarins são prodromos 
tlas grnucles tempestades . 

As nossas armas teem sido e serão ri, propaganda pela palavra, 
pelo livro e pelo jornal . 
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Temos horror ao sangue, mas tambem sabemos, como Saint 
Anch•é, que não ha povo livre sem tyranno morto. 

A perseguição é como o vento do deserto, leva bem longe a 
semente das idéas, na phrase animada de Esquirm!, elevem saber 
os nossos ad versarios . 

Temos ié que poderemos conquistc1,r a liberdade pa,ra a nossà. 
patria sem o rnortici □ io de nossos irmãos, porque as leis do direito 
e da razão são imrnutaveis. 

A idéa republicana como caudal corrente vae levando diante 
ele si todos os preconceitos. e ao mesmo tempo deixando a ferti
lidade por onde passa, de fórrna que uão estará long·e o dia em 
que a vejamos surgir por entre as ridentes flores ela nossa opu
lenta e rica natureza, completamenle victoriosa. 

As sombras negras do passado hão ue fug'ir espa;rnridas, 
aterradas, diante da clara luz cLl actualiclacle, qua surge 
brilhnnte no horisoute com a :elevação ela Republica Federalista 
Brazileil'a. 

Para que não es teja. longe este grande dia, não precisamos ele 
outras armas que não sejam a palàvra e o joenal, e que, sempre 
unidos, caminhemos firmes e resolutos, tendo no coração o amor 
pela felicidade ela pa tria. 

(il de m"io de BS9.) 

Este artigo foi tran,cripto por toda a impt'!n,a àe ,nocm\ica do Bt•azil , 
bem como quasi todos aqui publicados. 

11 de ma10 

Neste clia, em 1817, os gloriosos republicanos do Ce[Lrá, que 
acompanharam aos pernambuca.nos na grande aspiração da, 
patria li vre, são atT8staclos ás enxovias elo Crato pelo capitão
móe Figueiras, e em 1837, depois da brilhante tomadn, ele Caça
pavfl., no Rio Gra.ncle do Su l, o grauda gener,\l Netto c1. fre :1te de 
~.000 homens intima Porto Alegre a render-se; resistindo as 
forças imperia3s, dõ.o 03 repuhlic'1.uos segLU1do cerco que só ter
mina quatro annos depois. 

Honra aos rnartyres da felicidade da, patria, c11jo s::i.ngue tem 
felizmente fmctificado; não estando longe o geancle dia de sLn 
completa liberdade. 



Avan~amos 

Todos os dias novas aclhesões importantes veem engrandecer o 
partido republicano, e as mais energicas manifestações para a, 
completa realisação desse verdadeiro ideal da dem.ocracia 
irrompe de toclos os poBtos do imperio. 

Homens até agora entregues completamente a vida privada 
apparecem no combate, com ardor que faz honra ao sang·ue bra
zileiro. 

O nobre exemplo ha pouco dado pelo illustre Dr. Fmncisco 
Santiago Gonçalves da Silva é uma prova evidente de que teem 
fructificado as sementes elo bem lança,clas na generosa terra bra
zi leira . 

De um outro clistincto conservador, homem de lettras, antigo 
deputado e alto fnnccion ario publico, pertencente a uma familia 
conhecidamente dedicada ao imperador, recebemos um livro, sob 
o psenclonymo de William, Cobbett, que finalisa com a sua com
pleta aclhesão a Republica da seguinte fóPma : 

« Os funeraes da monarchia se approximam ! Na sua frente, 
em triumphal, com musica de rabeca e bandolins, rompe o 
funereo cortejo immensa collorte ele titulares e fidalgos; imme
cliatamente todos os filhos, parentes e _adheren tes elo podsr; logo 
após todos os Loyos e Benedictos em fila cerrada e unida, 
levando ás costas enormes malas repletas de concessões e con
tractos ; em seguida os representantes do poder, trazendo todos 
estampada sobre o peito a divisa que os traz congregados, a 
saber : - o interesse da banig·a e a conservação elas posições 
ofilciaes ; no fim a bandeira esfarrapada da monarchia, a arca 
-santa (ontr'ora) das liberdades publicns, a garantia (perdida.) de 
todos os nossos direitos ! 

Ao longe a Republica cercada ele immenso cortejo, rodando em 
rico carro de oui·o puxado por soberbos leões, formosa, esbelta 
e cheia de mngest acle, recolhendo os despojos sagrados ela patria 
para sobre elles l evantar monumento g lorioso que atteste _ás 
gerações futuras a força, o vigor e a pujança da grande e nova 
patria americana ! 

. Liquidada a causa da monarchia, desmantelado o poder, per
d1cl~s todas as noções do justo e elo honesto, apagadas elo espírito 
nac1?nal todas as crenças, morta a justiça, 'perdida a confiança 
pubhca, despedaçada a honra nacional, que mais resta e esper a o 
povo brazileiro para conjurar o medonho cataclysmo que ameaça 
submer gir a grande nao do Estado'?! 
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A republica que é o governo dos povos livres, que não precisa 
de córte nem de titul ares, que não tem filhos nem dymnastia a 
sustentar, que não precisa impor-se senão p!:llas leis da boa 
razão e da justiça, a Republica que não traz manto dourado, 
nem corôa recamada de pedrarias para cegar a ninguem. 

A icléa republicana é aspiração vencedora; louco será querg · 
ten~ar embargar-lhe os passos na sua marcha'triurn,phal, porque · 
sera esmagado pelas rodas ·do grande carro ·· que a sustenta 
- a vontade nacional ! 

Deus a traga pn.ra felici~ade, honra e gloria do povo brazileiro. 

(11 -de maio de, 1889 . ) 

A corrupção 

Com o fim unico de impor~se à esta terra, dadiva de um 
rei que na historia . será conhecido pelo fujáo, tem procurado 
a realeza por todos os modos possiveís dividir, esphacelar., cor
romper e estragar-nos. 

Do norte ao sul deste vasto imperio não ha quem não sinta 
o mau estar que tmz a mi.seria e a fome ! 

No emtanto, o nosso solo é o mais uberrimo de todo o mun
do, as nossas minas são as mais ricas, os nossos mares e rios os 
maiores e mais fecundos ! 

E' preciso cerrar completamente os olhos para não ver e com
parar o progresso de toda a America ·em reh\ção a nós, os infe
lizes que possuem a unica monarchia do continente. 

Nada ha de bom neste paiz que possa ser levado á conta de 
um longo reinado de mais ·â.e cincoenta annos de um sabia 
imperador, no meio da paz, governando sem peias, sem embaraço 
de especie alguma, e como disse Antonelli, com todos os ele
mentos, e principalmente aquelles, para cuidar perfeitamente 
dos interesses do estado, porque aqui não lia-via idéas, nem ·po-
lítica, e sómente grupos de ambiciosos'. · 

Esta é a grande verdade. 
O imperador foi absoluto, e agora o et1tá sendo a futura, 

imp9ratriz. 
A sua vontade é a unica, e o governo dobra-se ·completa-

mente aos seus caprichos. · · 
Os factos são evidentes. 
Quem não vê dominaú.do em todos os actos do actual gabi

nete a vontade fkme de D. Isabel 1 
A falla do throno, ainda ha poucos dias, veio demonstrar-nos 

a orientação de sua politica . 
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Do que mais carecemos neste imperio são bispados [ Sim, 
de bispos, para, quando nãó forem subservientes ao rei ,' mette
re111 na cadeb, como. f'ez o Sr. João Alfredo, contra a lei e o. 
proprio direi to canon ico . · 

A realeza nada tem feito em beneficio do paiz, e sómente para 
a ttender aos seus interesses pessoaes. A lei 13 de mn.io estava 
realisa,da pelo povo brazlleiro, sempre magnanimo e generoso, 
ao ponto de ser covarde, porque ha muito tempo que deveri:;i, ter 
libertado esta patria dos grilhões dourados que a prendem, 
entorpecendo o seu progresso e a sua grandeza. 

Corromper para reinar tem sido, e é actualmente com maior 
força empregado esse meio, porque a alma popular levanta-se 
na sua pujante manifes_tação de desejos d~ liberdade, invadindo 
todas as classes, principalmente as super10res, que afinal com
prehenderam que sómente teem sido exploradas pelo actual 
regímen, do qual nada de bom podem esperar. 

A' proporção que a monarchia vae perdendo terreno, e julga
se um corpo apodrecido, como é, emprega todos os esforços para 
galvanizar-se, e um elos meios tem sido a corrupção em larga 
escala ; porém tudo tem sido ineffic:iz, e do sul ao norte, como 
uma estatua gigao.te, levanta-se imponente com a voz do direito, 
ha tanto tempo velado pela injustiça e pelo sophisma, a, alma da 
patria , .exigindo a liberdade plena para este paiz ! 

Não ha duvida que este seculo não verá na America mais que. 
um povo irmão e livre. 

(18 de ma.lo de i SS) .) 

18 de maio 

Neste dia, em 1817, Domingos Theotonio Jorge, acclamado 
dictador ua gloriosa revolução de Pernambuco , apezar dos de.s 
ma.ndos e ameaças do brutal atúürante Lobo, chefe das forças 
realistas, commette o grande acto de humanidacle , só digno ele 
tal coração r epublicano, coticedendo a vida aos seus prisioneiros, 
apezar dasamea.ças ele Lobo ele mandar fu zila,r a todos o3 repu 
blica;nos qUe estavain em seu poder, qu·ando os podia ter conser
vado como refens, demonstrando assim que não tinha medo ele 
suas brutaes ameaças. 
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Eleição senatorial de Minas Geraes 

A união do partido republicano é a sua verdadeira força. 
O voto a arma de que devemo3 usar de prefe reucia. 
Sentimos não poder publicar a brilhante proclamação do 

centro elo partido em Ouro-Preto, que mais um.1 vez vem 
confirmar a grandeza e o alto patriotismo da . terra mineira. 

Todo o esforço _será pouco, e com união seremos vencedores. 
Eis a circula r da illustre commissão central permanente, 

dirigida ao nobre corpo eleitoral : 
Illm. Sr. - Levamos ao conhecimento de V. S. que os 

candidatos elo partido republicano mineiro a eleiç.ão senatorial 
de 27 de · maio, indicados por eleição }Jrévia, são : · 

Dr. Joaquim Felicio elos S:,ntos, advogado, residente IH\ 
cidade clfl Dia-r, antina . 

Dr. Francisco Honorio Ferreira Brandão, medico, residente 
na cidade da Campanha . 

Dl'. João Nogueira Peniclo, medico, r esidente na cidacle ele 
Juiz de Fóra. 

A bem da disciplina partidaria e respeito ás normas de nosso 
partido, pedimos a V. S. esforçar-se parit que sobre estes 
nomes recaia a votação republicana desta freg·uezia. 

Chamamos a attenção de V. S. p1ra a proclamação abaixo 
publi.cada pelo orgão offi.cial do partido, quando foram apu
radas as eleições prévias. 

Da com missão central permanente. 
Antonio Olympio dos Santos Pfres . - Francisco Ferreira 

Alves. - Domingos JosrJ da Rocha. - Pedr o Baptista de 
Andracle. - Jo ão Pinheii•o dcc Silva. 

Ouro-Preto, 28 de abril ele 1889. 

A Republica Brazileira 

No posto de sacr ificios em que nos achamos, veio animar-nos a 
palavra elo nosso illustre chefe, o eminente cidadão Qnintino 
Boc:i,yuva, dirigindo-nos a carta que abai xo publicamos, demon
strando por essa forma , não só o nosso agradecimento, corno em 
apoio do programma traçado pela Republicci Brac;ileira : 

« Aos seus correligionarios redactores da R e1Jiiblica Braz ileira 
comprimenta Q. Bocayuva e agradece-lhes a gentileza das suas 
r eferencias e o nobre e franco apoio com que facilitam na im
prensa o exito da espinhosa missão que lhe foi confiada, saudan
do-os fra ternalmente . 

« Rio, 17 de maio de 1889.}> 
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Aos nossos concidadãos 

Penhoradissimos pelo acolhimento que temos recebido não só 
nesta córte como elo interior, que em muito excedeu a-nossa me
lhor espectati va, resolvemos pu blícar a Republica Brazileíra mais 
vezes por semana, abaixando o preço da venda, demonstrando. 
por essa fórma ·que, no logae espinhoso que tomamos no ,i orna• 
lismo, não temos em vista nenhuma especulação mercantil, mas 
sómente contribuir para a rea.lisação das nossi s idéas, apressando 
o quauto em nós couber o advento da Republi ca Federativa Bra-
zileira. , 

Esperamos cou.tinuar a merecer o apoio qu9 até agorç1 nos tem 
surprehendido pela sua espontanea generosidacJ_e, muito a lém elo 
nosso merecimento. 

Manifesto _republfoano 

O nosso illustre chefe, cujo honrado e lenclarío nome para o 
nossso partido é uma garantia de boa direcção e de triumpho, 
dirigia ao r:::esmo o brilhante 1mrnifesto que vem publicado 
n'O Paiz de 22 do corrente, no qual traça as normas a seguir 
do partido, na actualidade. 

Folgamos estar de pleno accordo em tod:1s as suas ideas, que 
são as mesmas que em seu progr.:tmma expendeu a Republica 
Bra1;ileira. · · · 

O manir'esto do illustrado chefe é um documento de alta valia, 
que carece ser meditado e seguido por todos os nossos correli
gionaríos, assim como todos os filhos desta terra que a desejem 
prospera e feliz. 

Na falta absoluta de espaço para publicai-o integralmente, 
damos a sua ultima parte, em qua a largos traços estão paten
teadas-as vantagens da monarchia e da republica. 

Comprimentamos com todo o enthusiasmo a Quintino Bo
cayuva. 

A Republica Federativa Brazileira ha de ser, porque tem de 
ser. 

Toda :1 equação do problema está circumscripta á vida do 
actual imperante, o quD,l, si ainda vê os successos hum~nos pelo 
prisma da intuição pbilosophica que o mundo lhe attribne, será 
o primeiro, como filho destLt mesma terra e como quem respirou 
desde o berço as auras americanas, o primeiro -a applaudir, no 
intimo da sua consc.iencia, este despertar viril do povo generoso 

• e 
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e grande, que o amparou na orphandacle e que foi para elle, em 
todo o curso _ da sua . larga existencia, carinhoso e respeitoso, 
apezar dos erros ela sua,, pulitica e elos males resultantes ela in
stituição fatal que representa, 

O espectaculo que offorecem neste momento as mesmas g·randes 
nações monarchicas elo velho mundo são um ensinamento e um 
incentivo para a prompta restauração do regímen republicano 
no Brazil. - · 

A secular Inglaterra vacilia sobre o pedestal da sua grandeza 
e n~o sabe ella propria si continuará a ser o Reino Unido ou si 
entrará fraccionada a fazer parte de uma nova Federação Anglo
Saxonia. 

A Allemanha, Íninacla pelo militarismo, tem no seu proprio seio 
o germen dissolvente do socialismo, que ameaça clerruir a obra 
violenta ela unificação germanica restabelecendo, quem sabe~ 
a Confederação do Rheno. 

A Russia , trabalhfl.cla pelo nihilismo, tem o throno imperial 
dos czàres assentado rnbre uma vasta mina, donde em explosão 
sinistra rebentará mais cedo ou mais tarde a poderosa fedei'ação 
dos povos ela raça shwa. . 

A Austria, com a sua t riplice coróa, representando as tres 
grandes diversas nocionaliclades em que se r·eparte o imperio, 
sente-se ameaçada em todos os angulos do seu domínio territo
rial, e do Danubio ao Adriatjco ouve o rumor soturno ela ten:ipes
tade proxima a rebentar, despedc1çando a sua unidade monardüca 
e substituindo a confederação dos seus estados pela federação 
elas nações que os compoem. 

Em face desses grandes imperios e deste lado da America, qual 
é, no mundo inteiro, a nação mais forte e poderosa, a mais unida 
e a mais solida, a mais rica e a mais satisfeita, a mais tmnquilla no · 
seu trabalho e a mais segura dos seus futuros destinos? 

E' a Republica elos Estados-Unidos da America. 
Só este contraste, disse-o um publicista illustre que já não vive, 

só este contraste com o resto elo mundo é já uma conquista, uma 
superioridade que fascina os espíritos e robustece a convicção 
geral q ua□to a excellencia das instituições republic:1nas . 

Trabalhar, portanto, par:1 assegurar à nossa patria os mesmos 
bens, a 1r.esma fortuna, a mesma g loria adquirida pela nação -
nossa irmã continental, tal é e tal eleve ser o intui.td e a tarefa do 
parfülo republicano brazileiro. · 

Si a monarchia, illuminada subitamente na consciencia dos 
seus representantes pelos clarões da verdade, da justiça e do 
patriotismo, quizer, por uma transacção honesta com o espírito 
nacional, prevenir os funestos e:ffeitos de uma guerra fratricida, 
que, se pócle ser para o Brazil um desastre, será para a dynastia' 
uma eterna deshonra, o momento é propicio e elle não eleve ser 
perdido. 

Um instante ele reflexão e de patriotismo póde ai:mg·ar as fron
teiras artificiaes que separam os partidos monarchkos entre 
si e, aproximando-os ele nós, sob a influencia do mais nobre dos 
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sentimentos, póde dar origem a mais bella e a mais fecunda da~ 
revoluções pacificas, respeitando-se nos proprios representalltes 
dn, dymnastin, imperante a sua dignidade l)essoal e as vun tagens 
adquiridas por compromissos cont:allidos em nome da nação. 

Si outros, rorém, forEm os seus designios, e a obcecação elo 
erro i □ spirar a ella e a elles o funesto intento de abafar pela 
compressão os nobres e ardentes estimulas do povo braziléiro, os 
herdeiros da tradiçã.o g loriosa elos revolucionarias immortaes que 
dentre as sombras do período colonial entreviram em Pernam
buco, na Confederação do Equador, na Bahia e em Minas Geraes 
o espectro luminoso da p,tria brazilei ra autonoma e republicana; 
os legatarios mais proximos elas tradições gloriosas de 7 de abril 
de 1831, ela epopéa ela revolução rio granclense, do heroísmo 
resignado dos patriotas rebeldes victimaclos em 1842 e em 1848, 
em S . Paulo, em Min as , em Pernambuco, saberão certamente 
achar na sua conscíencia e no seu coração a mesma subordinação 
ao dever civico, o mesmo generoso e abnegado impulso para sa
berem sacrificar-se a causa ela liberdade e ela grandeza do Brazil. 
· E' desse posto, do qual me afastàva naturalmente a minha in
ferioridade, com relação a tantos outros nobres companheiros, 
que eu tenho hoje a honra de dirigir a palavra a todos os meus 
correlig·ionarios, invocando o seu patriotismo, cleprecando o seLl 
apoio, para em intim'1 e cordial união, congraçados ém torno ua 
nossa bandeit'a, apparelharmos as forças do nosso partido e acce
Jerarmos, pelo nosso esforço e resolução, o advento da Republica 
Federativa Brazileira. 

Rio de Janeiro, 22 ele maio de 1889.- Q. BocAYUVA. 

(25 ele maio de 1889.) 

25 de marn 

Nesta data em 1817 e preso Frei Joaquim do Ainor Divi110 
Caneca, um dos martyres da revolução pernambucana, que se 
transformou na Confederação elo Equador, prochuuacla em 1824. 
· Foi um elos vultos mais salien tP.s claquella patriotica. tentativa 
de libertar-se o paiz do jug·o nefando de um estrangeiro sem fé 
e moraJiclade. 

Na histol'ia da liberdade, Ft'ei Caneca occupa um Jogar sa
lientíssimo, pelos seus sa.crificios e n.ffrontosa morte, em bem ele 
sua patri.a. 

O clero brazileiro de hoje que siga o seu nobre exemplo, sendo 
antes de tudo patriota. e digno desta livre America, seguindo 
os divinos preceitos do maior dos republicanos e revolucionarios 
o-CHRISTO. 
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Desorganização 

E' preciso reorganizar o imperio. A acluê\Í orgt1nização é em
pirica, _ é_ elemento podre de eleme11tos tambem apodre::idos. 
A actual organização não é mais orgão de vitalidade, ê, pel'.:i 
contrario, de morte, disse o Sr. Ferreira Via.nna, hoje ministro 
da corôa. . 

Pois bem, nunca este paiz esteve füo desorganizado, e uma das 
causas de sua desorganização t em sido just[l,mente S. Ex. corri 
os seus actos impensados e prepoteu_tes. 
_ Conflicto3 com todas as corporações, principiando pelo Supremo 
Tribun:d de. Justiça e acabando pela Escola Polyteclrnica ! 

A administração da justiça, base de um governo serio, em 
completa, desordem em Cant::tgallo e outros lagares. 

o desrespeito à lei e ás gara11tias sociaes, arvorado em prin
cipio de «: ordem » e de « a mor á monarchia :i>. 

E, o que mais é , nada se foz para que entre o paiz no seu estado 
nonnnl, isto· é, na garantia effectivà dos direito., garantidos pela 
constituição a t odos o:, cidadãos. 

Tudo é uma desordem completa, mar encapellaclo de ambições 
inconfessave i3, 110 qual a t_odo o transe lutam pela posse do 
poder - o ministerio, a clisside.úcià conservadora, os liberaes e a 
lliONAROHIA ! 

Só se cuida elos intere~ses dos parentes e amigos, e daquelles 
que principalmente podem firmar no poder por mais alguns 
çlias o ministerio, e dos que parecem poder g·arantir o throno a 
D. Isabel, que apavorada vê« crescer e apparecer » de um lado a 
republica e elo outro o espectro elo principe D. Pedro, escudado 
em elementos que dizem ser grandes e importantes, mesmo 
porque não se conhecem. 

E por todo o paiz a desorganização, desde o Rio Grande do Sul 
cinde um pro-consul desrespeita solernnemente os poderes da 
assemblea provincial, ate o Amazonas, onde o conego Amancio 
é o preclilecto elo rninisterlo, que o cµndecora e anima em seus 
desmandos, ao mesmo tempo que sustenta o presidente Oliveira 
l,\:1nchado, que o demitte por prevaricação e actos reprovados! 

No erntanto, todos estes elementos contraditorios e dissol
ventes se unem, se congrega.m como os vermes em cima do ca
daver da monarchia., procurando encobril-o com a sua alvacenta 
mas asquerosa podridão . . 

Os partidos monarchicos no parlamento cuidam cada qual ele 
fazer barretaclas á monarchia para galgar o poder, procurando 
énlamear o ministerici com a questão Loyo, como si em todos os 
gabinetés7 mais ou menos não houvesse sempre Loyos, embora 
com differentes nomes. · 

o mal é si1n'Í)lesmente dei systemá . 
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E esses par-tidos se dizem cheios de patriotismo, quando deve
riam ver que a, teia de Penelope é que procuram ter em suas 

· mãos. 
As Republicas teem tido' a pech:1 de serem desorganizadas ; pois 

bem, em confronto com as nossas :florescentes vizinhas, temos a 
monarchia, e com ella essa « boa ordem» que todo~ admiramos, 
esse « bem-estar que toclos gozamos», e que ainda em cima nos 
ameaça com a1 guerra civil por meio da sua guarda negra e dos 
filiado:i a d: P,edro na estulta pretenção de reinar nesta livre 
terra da America ! ! 

E nós, os republica,nos, que vemos tudo isto, que temos força 
p.aea reagir, e que somos os anarchicos, na·phrase daquelles que 
vivem sem trabalho sómente á sombra da realeza, mas que bre
vemente verão despertados os seus ol_hos trevosos pela luz clara 
que irradiará da proclamação da republica federativa nas livres 
terras deste Brazil até hoje tão victimado pelos erros e caprichos. 
da mouarchia. 

( i de junho de 1889 ) 

Orientacão 

O povo pelo povo, a republica pela republica. 
No momento actual, diante da crise que apavora todos os espi

ritos, até os mais aferrados e confiantes realistas, que já temem 
o advento do nosso triumpho, não devemos estar a discutir pro
grammas, nem escolas, nem metllodos. A epocha é ele acção. 

Quem quizer discutir, trazendo certa tibieza, desanimo e div'er
gencias aos correligfonarios e ao povo em geral, não poderá ser 
considerado bom republicano . 

. Queremos a republiM pela republica, e só com ordem e união 
a teremos mais breve do que pensam. 

Venha como vier, quaesquer que sejam os meios. 
Depois de «estabelecida)) a grancle icléa nacional, serão esco

lhidos o~ chefes e discutiremos então os prograrnmas dos partidos 
com suas diversas escolas, como acontece na Suissa, Chile, Es.,
tados Unidos e dema,is estados republicanos. 

Este deve se1° o -nosso unico fito e a nossa verdadeira orien
tação. 

O mais será dar forças e animo, que já lhe falta, á rnonarclüa, 
e razão àc1uelles que entendem como o celebre publicista francez, 
de que o systema republicano é o das -pequenas ambições, para as 
quaes, como paradeiro, um rei é necessario. . . . 
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Não façamos como os monarchistas e os escolasticos de outr'ora 
que, emquanto os exerci tos inimigos · destruiam campos e cidades 
de suas patrias, discutiam o riielbor ·meio de irem para o céu ou 
para o inferno; _ ou como o nosso bem conhecido D. João VI que, 
emquanto o povo elo Rio ele Jáneiro soffria todos os males, todás ·, 
as extorsões ele seus companheiros de fugida, e o erario publico 
completamente exhausto não pagava de ha muito os ordenados e 
soldo de seus servidores, gastava o seu tempo em escolher a 
melhor ladainha e ensaiar o cantochão, comtanto que houvesse 
para a ucharia ! _ . 

Não; deixemo-nos de inuteis discussões. A épocha é de éom.:.' ' 
bate. 

No momento actual devem desapparecer todos os resenti
mentos, quaesquer que elles sejam, e chefes e soldados, confun
didos n'um só pensamento, ·com ardor, com patriotismo, e com 
abnegação,- principalmente, pugnarmos pela grande causa da 
patria. 

Assim seremos vencedores, e daremos um bello exemplo ao 
mundo. 

(5 de junho de 1889.) 

Crescemos e apparecemos 

Ficon perfeitamente constatado que a unica causa que 
obstou que fo~se concedida ao ministerio a desejada dissolução 
foi o medo da republica, apezar ele ter-se-lhe promettido com 
toda a seg·urança, como asseguravam os seus íntimos. · 

No conselho de estado pleno; porém, vieram a discussão as forças 
com que contava o partido republicano, e um dos mais eminen
tes chefes conservadores, o Sr. P aulino de Souza, presidente do 
senado, fez ver ao imperador o pavoroso espectro da republica, 
no que foi acompanhado pelo Sr. Sinimbú, um dos :mais aulicos· 
que temos, secundando as suas -tetricas palavras a respeito do 
proximo a<lvento das idéas republicanas. 

Até que afü1al já mettemos medo, até que afinal já entramos 
nos calculos dos aulicos como uma força tal, que pócle, dada 
qualquer eventualidade, impor-se á nação, e, o que mais é, pelo 
direito do voto ! 

Crescemos e apparecemos de forma a apavorar os velhos ca
runchosos esteios da monarchia, que até bem poaco tempo ainda 
sorriam das nossas justas aspirações. _ . · 
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E; que as grandes causas não se regem sínão pela gra,nde evo
lução do bem e caminham, a despeito de tudo, · para o supremo 
ideal da perfeição humana. 

Com dissolução ou sem ella, havemos de continuar a crescer, 
a ponto de inundar plenamente esta livre terra com as nossas 
idéas, unicas cómpativeis com a dignidade do cidadão e dos des-
tinos deste rico e esplendido paiz. · 
. Mas ja é uma grande conquista fazer com que o imperador, 

e a sua camarilha não satisfaça os seus desejos, e volte atraz 
c_om a sua p,tlavra ele rei. 

(5 de Junho de 1889.) 

Imposição 

A solução da crise com a organização do gabinete.presidido pelo 
Sr. Visconde ele Ouro Preto trouxe-nos verdadeiro espanto, 

Ainda estamos sorpresos com semelhante resultado. 
Procuramos ~er calmos, mas não podemos. 
Uma alta indignação patriotica se apodera de nós. 
Calliram a,; ma.searas finalmente ! 
O imperador impoz e tudo foi acceito . 
Sempre os liberaes trallindo a Nação ! 
O mioisterio é de sua casa . 
Miseria ! 
Inconstitucional e extra-parlamentar, queremos ver como as 

éamaras o recebem, pois devem representar nesta emergencia a 
nação indignada. 

Queremos vêr si o partido liberal torna-se solida.rio com esse 
grave attentado aos direitos da nação e á dignidade deste povo 
vili pendi ado. 

Todos sabem que a pertinaz inclusão de duas pastas extra
parlamentares no gabinete é que sómente influio para que não 
fosse organizado pelos conservadores, que per foi tamente julgaram 
que, no nosso reg,imen e ainda mais com o parlamento aberto, 
era um desrespeito sem nome á camara e ao senado, e por isso 
todas as combinaç.ões se rnallogr«rarn. 

Sempre o poder absoluto, sempre a imposição, e sempre os li
beraes agachaclos para cumprirem servilmente os cttprichos do 
imperador! 

. Veja~se a nossa llreve historia, que malsina os liberaes sem 
<< liberalismo», e o que é mais,« sem o menor patriotismo ». 

O ~ttentado estava premeditado ha muito tempo nos arraiaes 
do paço, e é por isso que contra todas as regras constitucionaes 
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e já estabelecidas não foram consultados desta vez os presidentes 
da camara e do senado. 

O facto é unico rio nosso infeliz systema. 
O imperador e a sua camarilha já_:r;ião guardam, nem siquer as 

apparencias, apavorados como se acham com a onda republicaná 
que sobe de dia a diá patriotica e soberanamen te. 

E' por isso que impoz gente de sua casa para o g·abinete, con
fiando as pastas da guerra e marinha a dignos cidadãos perten
centes áquellas classes, mas quo antes de tudo hão de ser brazi
leiros para comprehenderem o fito de Sua Magestade impondo as 
suas eu tradas no gabinete contra todas as r egras constitucionaes 
e porque achavam-se fóra do parlamento, d'onde devem sahir 
os ministros n'um r eg;imen parlamentar como o nosso. 

Comprehenderão os honrados c.idadãos que servem de joguete 
ao rei, como serviu o Sr. Visconde de Ouro Preto, acceitando 
semelhante imposição. 

Esses benemeritos chefes, representantes do nosso glorioso 
exercito e altaneira armada, não servirão nunca ele carrascos 
para os seus concidadãos. 
- Aguardemos, porém, os factos que se precipitam. 

A actualidade de hoje como que 1103 traz à memoria a epoca 
gloriosa de 183 l. 

A geração de hoje que não se torne indigna dos nossos ante~ 
passados. 

Esperemos com calma, porém firmes e resolutos, os aconteci
mentos, e a reacção que divisa.mos com o gabinete dos aulicos, e 
tornemo-nos clig·nos de uma nova patria. 

(S de junho de 1889.) 

A onda 

A memoravel sessão da camara. ele 11 do corrente, si houvessa 
ainda alguma duvida sobre a harmonia que existe entre todos os 
partidos da necessidade ela mudança do actual systema de go
verno, viria provar exuberantemente. 

E' assim que, de ·um lado acha-se o illustre deputado padre 
João Manoel, úm dos representantes _mais genuinos do conse:r
vantismo, e elo outro, o não menos illustre Dr. Cesario Alvim, 
um liberal radical, que proclamaram a necessidade da republica, 
no seio do parlamento, sendo victoriados pelo povo, e em silencio 
medroso, e espantado, as suas palavras recebidas por aquelles 
que a inda por necessidade e. conveniencia se dizem monar-
chistas ! . · 

A .o.nela sobe .. . De todas. as p_ai'tes chega;rn novas e importantes_· 
adhesões á causa da patria, que é ·a, ·causa republicmm. . . . 

R, 2 



O imperib ainda vive pela nossa commiseração. 
A memoravel sessão de 11 do corrente, veio trazer a todos os 

espíritos, ainda os mais obsecados á luz da evidencia, que os 
tristes dias da monarcllia estão contados· 

Já era tempo! O ministerio actual presidido pelo Sr. Affonso 
Q_elso, e escudaclo pelos ministros do exercito e armada, e visto 
pelo «01110)) da providencia, ha-de comprehender no fim de con
tas que não ten1 força para reagir contra a unan\me vontade da 
naçii,o, apezar de trazer a,s tristes recordações da carnificina de 
l • de janeieo,- a celebre campanha do vintem que tanto «elevou» 
no conceito publico o illustre visconde que hoje preside o minis
teria da casa imperial. 

-A maneií'a digna porque acamara e todo paiz tem recebido o 
i;ninisterio imperial, vem provar que tudo ha a esperar do seu 
civismo, e que brevemente no meio dos hymnos altisonantes da 
vontade popular havemos de saudar a liberdade do nossa que
rida patria. 

(15 de junho de i889.) 

Os aulicos 

Está na consciencia naciol}al que o ministerio de 7 de junho e 
o producto hybrido da vontade imperial. 

Está provado á saciedade que esse gabinete não ·repre
senta a vontade d1 nação e nem a do partido que pretende re-
presentar. · 

E' um ministerio só e unicamente da realeza,. 
A nos::a questão é de principias, e por isso, á vista da org·a

nização deste rninisterio extra-parlamentar e com figuras abri
gadas elo paço, insistimos para que nos dig·am por que deu-se a 
mutação política sem serem ouvidos desta vez os presidentes 
da camara e do senado '? 

Por que se chamou pro formula, para organizar 11111 gabinete 
conservador, os Srs. Correia e Vieira da Silva, aquelle uma nul
lida.de política, e este um 1n'olongarnento do gabinete João Al
fredo, quando, ::i.ntes delles, pela, grande importancia politica, 
estavam os Srs. conselheiros Paulino e F. Belisario 1 

Foi o .:apricho, a má vontade, o poder absoluto, emfim, do 
paço que · quer a fina força desprestigiar, estragar, baralhar, 
como sempre, os. partidos políticos, que já foram denominados 
gi:'u:pos d,.i ambiciosos pelo proprio imperàdor em conversação 
êâifi Antorielli. 
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A situação não podia de fórma alg uma pertencer aos liberaes, 
antes daquelles chefes do conservatorismo, dos quaes estamos 
profundamente afastados, declararem que não tomavam a respon~ 
s:i,bilidacle da situação. ~ 

Nunca em nosso paiz o podei' pessoal, e hoje inconsciente, do 
imperador se levantou com mais atrevimento para lançal' um 
repto á nação e aos seus partido:, organizados ! . 

Felizmenle ella e elles teem-se collocado em sua verdadeira 
alturct, r epellindo esse ministerio do paço. 

Aguardemos ainda os factos, e como a, Gazeta de 1Voticias , que 
é mmtra, mas patriotica e orientada, diremos:- BRAZILEIRos, 
EM GUARDA ! 

(15 àe junho àe 1889 . ) 

União 

Deante· do ministerio 7 de junho, que sómente foi organi
zado 1)ara a reacção contra o pujante e vencedor partido repu
blicano, é preciso toda energia e toda união entre nossos co-reli
g•ionar-ios . 

Força alguma elevemos espercliçar, deante o ministerio, cujo 
fim é ri.osso aniquilamento. 

Não nos illudamos com promessas, e tratemos o governo como 
fóra ela lei, e traidor a patria. 

A maior abnegação devemos ter na actual crise por que passa 
a nossa patria. O menor desanimo, o mais insignificante retra-
himento irá encorajar os asseclas do ministerio . . . 

O período que vamos atravessando está prenhe de ameaças . 
E' preciso preparar-nos para reagir. Não queremos a luta 
armada., porém não elevemos deixar-nos immolar infantil
mente . 

O ministerio formo·u-se com o pensamento sinistro do esmaga
mento elas forças r epublicfrnas e de amedrontar o povo com a sua 
carici1ta energia e força, qne aliás não tem . 

E' preciso esperar com firmeza e resolL1ção a luta que se nos 
antolha . 

Dizem-nos que o governo prepara os seus batalhões, e apezar 
de não crer que os nossos irmãos do exercito e armada sejam 
capazes de attentar contra a nossa viela e as liberdades publicas, 
comtudo é preciso fazer comprehender a9 imperia l gabinete ele 
7 de junho, que havemos de reagir contra qualquei' attentaclo, 
e que estamos para isto preparados. 
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Em todos os lagares devem os nosso:; co-religionarios pro
cut'al' os recursos de s uas forças e unirem-se de forina . que impo
nhamos a nossa vontade, fazendo recua,r qua lquer attentado 
que se premedite contra nós. 

Em frente a esse au lico gabinete sómente bradamos aos nos
sos co-religionarios: - União para vencer ! 

(22 dejunho de 183;).) 

A liberdade de imprensa 

Já desa nimamos de chamar a attenção elo governo para as 
violencias de que teem sido victimas os nossos vendedores e 
ultimamente elo roubo de nossas piacas, sem que a policin. 
cuide, ao menos, de cohonestar o seu criminoso procediment o. 

São da penna do emerito jornalista, que na redacção do 
Diario de No ticias foz ele clava herculea em favor de todas 
as liberdades, as palavras que publica.mos cheios do maior agra-_ 
decimento, chamando para ellas a atte□ ção elo paiz , em cujo 
patriotismo confiamos, pondo sob sua guarda a nossa seg·urança 
individual e a propriedade de nossa folha, que já t eem sido 
ameaçadas pelos esbirros do governo. -

Fa.lle por nós o i-llustre e benemerito conselheiro Ruy Barbos~, 
e o paiz que veja e admire a epoc,t miseranda que at t'.,
vessamos . 

« Essa icléa nefosta, dn, violencia atravessou o espirita do nobre 
presidente do ·conselho no dia do seu pacto com o imperador 
como a tentação atravessa a alma dos justoõ, repellida com 
horror pelo illustre e,taclista. Mas o corisco do inferno, por 
momentaneo que fosse , deixou, está se vendo, um terrív el 
sulco de enxofre e chamusco na politic11, n,iLii,,teria l. 

Não são.sómente a meaças o que se psrpetra coutra a imprensa . 
Enganam-se os qne suppoem estar o ministe1-io satisfeito com 
esses terrores de ht n terna magica. Um orgão ele publicidade 
respeitavel, a « Repul.,lica Br(,z i leira», a ppella n' este momento 
para nós, contra os desvarios ela policia criminos1, c;ue lhe 
confisca as folha,; na ru ~, mediante os i 1;strumentos a bjectos ele 
que dispõe, mnltr:1tn nclo-lll e os vendedores, e cort::wdo-lhe a 
circulação a potl et' do atten lados insistentes contra o s0u direito 
legal Lle existir, s11j eito npenns á repressão judicial. Este facto , 
para o qual chamamos a attenção do jorna lismo indepenclente, 
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revela na sua expressão mais audaz a covardia official, que, in
capaz de arrostar os tribunaes, quer dar na rua,, com as armas 
da capoeiragem, as suas batalhas contra a democracia da pa• 
lavra. 

Ora, não é assim que se afugenta a revolução. Assim prepara
se « a bernarda > • 

(2f; ele junh o ,:le 188),) 

Revolução 

A machina principia a montar-se, e as noticias p::worosas ele 
ameaças e morticínios, demissões e nomeaçõe3, que nos tran
smittem pelo telegrapho, demonstram o fim do g·abinete 7 ele 
junho, que temo;, denunciado ao paiz. 

Completamente aulico, o gabinete, organizado ao sabor do 
terceiro reinaclo, com a acquiescencia doentia do imperador, que 
vai fazendo tudo quanto lhe parece ser agradave[ a sua filha, 
com o fim unico, hoje um caso nevropathico, ele firmar preten
ciosn,mente a sua repellicla clynastia nesta livre terra, já cansada 
de so.trrer tocln. a sorte de imposições, de mentirc1s e vilipendios ! ! 

A corrupção, arma predilecta dos reis, tem sido aquella que 
«melhor>) tem manejado o Sr. D. Pedro H, durante o seu longo 
reinado e que o actual gabinete tem àctualmente suppl'id-o pela 
sua impossibilidade de molestia, adivinhando o seu machiavelico 
systema, e empregando-o em prol elo seu partido, que é o unico 
da realeza. 

Accena-se ao povo, como si fosse a um imbecil, com um pltan
tasmagorico peogr,unma ele reform'J,S, que jámflis serão reali
zadas, e «tratam)> elos auxilio3 á lavoura, « panacé::1 já muito 
conhecida», paré"t, enganar mais uma vez aos pobres lavradores 
que, ingenuos, acredit,1.rem em semellmntes peomessas, imagi
nafüi.s nrnchiavelicamente como arrnas eleitoraes. 

Nu caso de falharem esses e outms planos não menos machia
velicos, mentiro.,os e enganaiores, enfüo appellar-se-ha para a 
força bruta, e teremoJ, dizem elle3 em stu cegueira ele insen
sato.,, liquidada por uma vez a idéa republicana! 

Pobres imbecis, que fecham os olt10:s pa.ra. não ver que a 
proclamação da republico, nesta teera será brevemente um facto 
consummado ! 

Façam tudo quanto quizerem, lancem mii,o ele todos os re
curso3, que a, idéa da p.ttri[l, t0ri1. o s':lu proximo advento. 
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Sàmente este ministerio aulico, cuja tradição se ennegrece re
cordando o dia 1° de janeiro, poderá levai'-nos ·com os seus 
actús de violencia para a -revolução armada, que não desejamos, 
nem queremos, · conforme temos sempre proclamado · destas 
columnas, mas da qual Lançaremos mão eni prol ele nossos direi
tos e liberdades. 

No emtanto, o partido republicano saberá em qualquer emer
gencia cumprir o seu dever e mostrar-se digno da sua grande 
idéa patriotica e desta livre terra americana. 

Para cumprir, porém, o nosso dever, e darmos mais um bello 
exemplo ao m_undo e aos aulicos, diremos: EM GUARDA CONTRA 
A REVOLUÇAO ! 

(23 de junho de i889.) 

Fraternidade 

Todas as grandes conquistas sociaes teern sido devidas á união 
e fraternidade que teem sempre existido entre todos os adeptos de 
uma idéa. 

A união faz a força., axioma antigo, mas que cumpre lembrar 
áquelles que enciumados uns, e ambiciosos outros, teem em vista 
antes as suas personalidades do que a causa que querem servir. 

Nestas columnas temos sempre proclamado a necessidade desse 
grande principio, unico que poderá resolver em tempo curto o 
nosso triumpho. · 

A nossa opinião, ternos immensa satisfação em declarar, tem 
sido acceita e louvada por nossos concidadãos e correligionarios, 
principalmente do interior, que nos teem confomlido com suas · 
attenções e favores, aliás immerecidos. 

No momento actual, ·em que o paiz passa por uma crise das 
instituições, devida aos constantes erros da monarchia, é pre
ciso, é necessario que haja a mais perfeita união de vistas entre 
todos os nossós co-religionarios, para que não percamos como em 
·is31 a occasião de fazer triumphar a nosSil, causa, que é a causa 
da patria . 

Mais patriotismo, mais abnegftção e mais« fraternidade». entre 
os co-religio1mrios é do que carecemos para triumphar completa-
mente. · 

Os esforços disseminados pouco produzem ou nada . 
O interior tem dado exemplo á corte, unindo-se frat0rnalmente 

todos os co-religionarios. 
Deixemo-nos de invejas e despeitos, e todos unidos cooperemos 
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na razão de nossas forças para a realíiação do nosso ideal repu-
blicano. · 

A« Republica Brazileira· )) não tem pretenções; nada quer, 
nada deseja, sinão o triumpho da causa pela qual tem feito e 
con tio uará a fazer todos os sacrificios, e por isso mesmo, deante 
dos actuaes acontecimentos que nos podem assegural-o de um 
momento para outro, é que pede solícitamente que hajadirecçi;Lo, 
u nião e _fraternidade para a luta,, que se nos antolha de grandes 
.proporçoes. 

(6 de julho \te H!3Q,) 

A « Republica Brazileira » 

Temos procurado corresponder ao nosso fim na imprensa, 
honrando o partido ; e acreditamos tel-o conseguido, porque 
não n-os teem fa ltado as mais espontaneas e sinceras adhesões, 
quer da imprensa, quer dos nossos co-religionarios mais 
illustres. 

Tem excedido a nossa melhor espectativa o acolhimento 
fraternal que havemos recebido, principalmente do interior, 
que nos tem accumulado de todas as attenções e favores. 

Nesta corte, podemos dizer que eram as nossas folhas 
procuradas com avidez, e si · maior tiragem não fazíamos, 
era devido ao systema adoptado como folha periodica. 

Para corresponder a tanta confiança e benevolenciíl, re
solvemos tornar em folha diaria a Republica Brazileira, e 
aguardamos justamente o dia 14 de julho, o grande dia da 
democracia, para fazel- o, prestando assim homenagem à 
gloriosa França republicana. 

Julgamos ser o · melhor preito que prestaríamos a essa al
tiva data, estabelecendo no jornalismo o combate de todos 
os dias, intemerato e sem tregoas, á bastilha dos direitos 
conspurcados neste paiz, que ha tanto tempo aspira a reali
zação elos plenos direitos ela sociedade 1iloderna com a pro
clamação ela Republica Fejerati va Brazileira. 

A' França, e a todos os nossos co-religionarios enviamos, 
,jubilosos, saude o fraternidade. 

( 14 de .Julho de 18-39.) 
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Sangue! 

Devem estar satisfeitos a monarchia e o gabinete 7 de junho. 
O sangue já correu nas ruas do Rio de Janeiro, no centenario 

do dia 14 de julho! 
Os republicanos devem ter aprendido, mais uma ve•z, que é 

necessário andar prevenidos e não arriscarem-se á sanha dos 
turbulentos e apaniguados da policia. 

Pois que! Nesta terra já nem se consente a commemoração 
pacifica da data mais gloriosa de uma nação amiga! 

E' mais um « padrão ele gloria» para o ministerio aulico que 
tem á frente o Sr . de Ouro Preto .. 

Os factos ernm previs tos, e em nosso numero de ante-hontem, 
os denunciámos. 

A impressão que os acontecimentos hão de produzir na Europa 
civilisada em nada honrara a nossa nacionalídarJe, que ainda 
conserva um governo que a enve1•gonha por essa forma. 

A monarchia deve estar satüfeiti:t, e procurar s::tber quem 
foram aquelles que lhe encheram ele« vivas», e ele« morras» aos 
republicanos, e ver que acha-se perfeitamente « firmada» nesta 
1 i vre terra .. 

Só diremos a0s nossos co-religionarios que se devem precaver 
contra a sanha elo gabioete-fét'a, cuja missão é acabai:' com a 
hydra ela republica, conforme o pacto de Petropolis. 

Mais uma vez ficou provado que não provocámos, e que tudo 
foi feito para que houvesse hontem uma hecatombe de victimas. 

O nosso partido, felizmente, deu provas de que sabe collocar-se 
na altura de cidadãos dignos de uma sociedade ci vilisada. . 

Os acontecimentos de ante~hontem são uma gloria parn, a re
publica e umn, vergonha para a monarchia. 

Attentado ! 

Nós já previamas que a policia, auxiliada pelo;; seus asseclas, 
os míseraveis orgãos de todas as desordens, viria pór embar
gos á nossa boa cirulação, 

Si é que ha, um governo nesta terra, um governo que se 
diz « liberal ~, si é que no progeamma e nas promessas de seu 
partido figura a« liberdade de pensamento», para elle é que 
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appellamos; a elle é que imputamos a responsabilidade do ver
gonhoso facto que deu em resultado não termos hontem publi
cado a nossa folha. 

Alguns dos nossos vendedores que, aliás, o são tambem de 
jornaes officiosos, foram barbaramente, covardeme!'lte, espan

, l..- cados por agentes da força publica e por miseraveis represen
çi tantes da« guarda» sem brio, que se a rregimentou em redor do 
·-i:hrono bragantino. 

O que nós queremos não é uma satisfação. O que nós quE)
remos é que não nos matem tão miseravelmente os menores que 
vendem a nossa folha ... 

Matem-nos, si quizerem; si a sua sêde é de sangue . 
- Somos nós os responsaveis pelo que dizemos, somos n63 os 
que dizemos, somos nós os autores das ardentes verdades que 
aqui são ditas . 
. O nosso posto de sacrificios é uma vanguarda de honra e 
uma vangmircla de morte ... 

Perdão, miseraveis,. para os inoffensivo3 entes que ganham 
a vida com a venda dos jornaes, pei•dão para elles ... 

Nós aqui estamos ..• 
O governo que attente · contra a no3sa vida, que deixe ao 

desamparo nossos filhos, porque elles S'1berão vingar-nos, elles, 
deixados sem pão, !:'em o nosso braço vrotector. 

Garantam-nos morrer, ao menos, como lutadores que somos. 
Coragem, senhores! 
Aos nossos peltos ! 

{16 de julho ele 1889.) 

O imperado!' 

O partido republicano não tem a menor responsabilidade pelo 
desacato commettido contra ss. mm. 

Dos proprios factos se cleprehencle que a onda agita-se pela 
maneira por que os que querem ser mais realistas elo que o 
proprio rei procuram nas ultimas camtidas inconscientes os seus 
defensor es e querem abafar por meio da capoeíragem das ruas 
a propaganda digna, sincera e patriotica que fazemos em prol 
de nossa causa, qu e entendemos ser a da patria. 

Quando app8recemos na imprensa, fizemos ver claramente 
quaes eram as no.;;sns armas de combate, e entendemos que para 
ser-se republicano deve-se, antes de tudo, ser digno e respeitar 
os direitós alheios. -



26 

O desacat_o que sofl'reu o chefe do Estado, alquebrado pelos 
annos e pela molestia, junto a santa senhora· qüe o üéompa
nhava, só póéle ser levado a conta ela loucura daquelles que a 
todo transe procuram indispor e vilipendiar o nosso partido. 

Appellamos para o proprio irnperaçlo1\ e elle, que coin consci-
enci[l, nos diga se julg·a, que haja nesta terra um « verdadeiro / 
republican_o » que seja capa.z de attentarcontra a sua vida. · 

Revoluciom1ri0s, sim·, assasslnbs nunca! :,,.., 
Não consentiremos, porém, como se tem feito, na explói•ação 

do facto, que, ja pela maneira por que foi praticado, ja pela 
posição e nacionalidade elo individuo que o fez, se111 a men01' 
lig·ação c_ori1 o partido republicano, não póde ter: de nenhuma 
forma o caracter político _que querem dar-lhe os n'J.onai-chistas. 

Fique certo sua magestade que, quando entendermos chegada a 
occasião de mudar a forma de governo, lhe diremos francamente, 
imponentemente, como dignos rei.)resentEmtes de uma idéa e de 
uma nacionalidade, que terá o direito de dirig·ir-se como melhor 
entender. 

Havemos de v_oltar ao assumpto, demonstrando que o partido 
republicano brazileiro em todos os tem_pos, apezar de todos os 
attentados commettidos contra elle, tem sempre se mostrado 
digno desta terrr,, e não seria hoje que iria macular as suas glo
riosas tradições, quando vê que a nação quasi que unanime o 
acompanha patrioticamente. · 

(i7 de julho de 1879.) 

Continuemos 

Não nos detenhamos um só instante na propaganda de nossas 
idéas, e como temos feito até agora, por todos meios pacitlcos 
procuremos a completa victoria do nosso par-tido. As elaições 
bate!ll às pDrtas. Arregimentemo-nos, e com a arma do direito, 
mostremo-nos dignos clesta patria, qu·e queremos tornar digna 
desta America, fadada para ser com pletameute livre. 

O facto, que está sendo_ explorado, do desacato ao imperador já 
é cousa vellla, e está exuberantenreute provado que o partido 
republicano não tem nelle a menor co 0 participaç,ão, e que não 
precisa lançar mão de semelhantes meios reprovádos, quando é 
a maioria do paiz. 

Si a compréssão vier, como se nos antolha, teremos ainclà 
meios, como maioria, que somos, para legalrnente, dentro da 
propria lei, e até de accôrdo com o propr·io imperador, impôr à 
nossa vontade. 

E elle não resistira. 
Como homem, o imperador é assaz estimado, por seu caracter 

,brando e conciliador, como monarcha, que tem estragado é 
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corrompido este paiz, não póde pretender a amizade, nem a 
consideração dos cidàclãos verdadeiramente patriotas . 

Em todos os paizes, com os chefes ele estad0, reis ou presi
dentes, e cbm os mais queridos do povo, tem-se dado o lamen
tavel facto ele que nos temos occupaclo, sem que fossem suspensas 
as garantias, quando esta averiguado que nenhuma parte política 
influio para o mesmo, que só póde ser levaào a conta de loucura · 
ou bebedice de um pobre mocinho sem a menor imputabilidade 
social. 

Não estamos dispostos, que com esse pretexto se nos tirem as 
g·arantias que temos para batalhar no terreno legal pelas nossas 
idéas. 

Havemos de reagir e pugnar pelos nossos direitos, quaesquer 
que sejam as consequencias que ti vermos ele arrostar. 

Não abandonaremos a nossa causa, nem enfraqueceremos no 
comba.te. 

Deixemós que o governo faça o seu inquerito napoleonico e 
continuemos na :qossa propag·anda, dispostos a morrer, si nos 
quizerem mBtar, porém promptos Lambem a reagir por todos os 
meios. 

Não morreremos como martyres, porque o tempo delles ja se 
foi, assim como tambem o elos reis. 

(19 de julho de 1889.) 

O terror! 

E' innegavel que e.stamos em estado ele sitio, e que, sob o 
menor pretexto, póde qualquer de nós ir parar ás garras da 
policia monàrchista e bassonica, ficando incommunicavel ! 

Só falta elevarem uma nova Bastilha, porque o edital, que 
nisso importa, para o direito de pensar, já foi publicado. 

As disposições cit:1das no famoso ellital são simples!ne l1te nesta 
livre terra nem mais nem menos elo (]Ue o estabelecimento ela 
censura prévia o o amordaçamento ele· todas as idéas. 

Corno muito !Jem disse a Gazeta de Noticias : 
« Executar rigorosamente tudo o que está no edital da policia 

é prohi bir ao partido republicano, não só as conf'erencias pu
blicas, que o partido conservador prohibiu; pelo que foi profl \gadó 
pela Tribuna Liberal, de que era então rednctor o nobre pre
sidente do conselho, e pelo actual Sr. ministro da justiça no 
senado, mas prohibir à imprensa republicana, mas prohibir á 
imprensa embora não partielaria o direito, de por meios pacíficos, 
sem perturbação da ordem publica, fazer· 21 propaganda que 
julg·ar mais conveniente para o bem do paiz, e que pócle consistir 
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ou em promove_r a, mudança de fórma de governo, ou a justifica
ção de impossibilidade pbysica ou morn,l do imperador ou a 
destruição ele algum ou alguns dos artigos da constituição, como, 
por exemplo, o relativo a religião do Estado. 

Ora,, nl\,da nos parece mais inconveuiente, m:1is attentatorio á 
ordem e tranquillidade, do qlle [\, nmeaça feita por um governo, 
que não tem meios de a executar . E, repetimos, o governo não 
conseguira nem pela força impedir aquirio que o uso já transfor
mou em direito. E' preciso não esquecer que, si da parte dos 
governos tem havido tolerancia para. com a nação, da parte desta 
t ambem a tem ha viela para com os goveenos . Ha factos nas altas
regiões que não estãq bem esclarecidos, que constituem talvez 
uma il'reglllaeiclade, ou relo menos são suspeito3, e que a nação 
não tem procurado vel'ilicar; dir-se-hia que o edital quer ag·ora 
positivamente impedir que alguem se lembre ele o fa,zer. » 

Mas, vendo o governo e a policia que, apezar ele suas bravatas 
e elo edital famoso nada podem conseguir, lançam mão ele outros 
meios, e estes então ainda mais indigno3, porque se servem ele 
entes ignobeis, s;i.llidos ainda ha pouco da escravidão, i ncons'3ientes, 
massas brutalisaclns _pelo vicio e pelo crime, para com ameaças, 
insultos obstarem que a nossa folha tenha a grande circulação, 
que se basêa 111s nobres idéas que propagn.mos. 

O edit,, l publicado é um insulto feito ao3 brios desta cidade, que 
toda reprovou o desacato commetido contra smt rnagestade, e 
tem-lhe dado todas as provas de consideração ; assim como a toda 
a imprensa, que deveria reagir por todos os meios para que fosse 
elle retirado. 

Pasma-nos a maneira fria por que a g-rancle imprensa recebeu 
esse acto, attentatorio de sua liberdade, com excepção feita da 
Gazeta de Noticias, que deve tomar a deanteira, corno já tomou, 
e continuar na reivindicação elos nosso.s direitos. 

Pela nossa parte, a acompanharemos com o maior enthusiasmo 
e abnegação. 

Quanto ao partido r epubli.cano, o edital foi um repto atirado á 
noss[l, ja quasi esgohcla paciencia. 

Mas, ainda assim, procedam p3Jos meios legaes, mandem-nos 
fechar as officin1,s, o escriptorio, a reclacção, e até, si quizerem, 
prender-nos todos e deportar-nos; porém não nos mandem 
ameaçar pelos seus esbirros, não nos mandem vigiar o escripto
rio, que uão precis'.1moa de s0me!h,10te guarda de honrJ. . 

Não ameacem os nossos vendedores, não os espanquem, venham 
a nós, mas pelos meios legae.;;, porque do contra.r io , usanrlo do 
um direito que nos é sagr,,do , poderemo:; reagir contra, as per3e
guições da manein que melhor entendermos e pudermos. 

O govemo que reflictu, e deixe-nos propa.~ar pacificumante as 
nossas idéas, g·ari.l.ntin rlo-nos o direito da vi:la, 011 então assuma 
frnncam ,rnte a sua po3içfLo ele carrasco. 

(20 de jttlilo de 18S9 .) 
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Adulação 

O publico tem sido testemunha da maneira por que temos ne.;;tas 
columnas discutido todos os assumptos, sendo iotemeratos, reso
lutos, porém numa linguagem sempre correcta, digna e nobre. 

A nossa penna terá sido Uill'.l, es1mda cortante e atrevida, 
mas sempre de cavalheiro. 

A seriedade tem sido a, base de nossas discussões. 
Quando escrevemos nossos artigos, como que procuramos unm 

atmosphera dos bellos tempos cn.vflll1eirescos da imprensa. 
Sérias, graves, digDas teem sido as nossas discussões. 
Ha assumptos, poràm, qDe por mais seriecbde que se queira 

ter, não se pó ele ; 11 :, « motivos )> que só com a musica elo Ofl'en back 
e de Audran podem ser cantados . 

Oh! manes ele Felinto Blysio, de Bocnge, de Garção e de 
tantos portuguews illustres e illustrados, satyricos e patriotas, 
é que eu invoco hoj e em feente a << g-ro,ndiloqua )) reunião con
vocada pelo honrado ministro de sua naçã.o, o Sr. conselheiro 
Nogueim Soares, no Gabinete Portug nez ele Leitura, para o nm 
de « accl:;mmrem ,> a seguinte moção : 

« ·Os portuguezes resiclen tes no Rio ele Janeiro, reunido3 no 
edificio do Gal)inete Portuguez ele Leitura, manifestam a sua pro
fuuda ma{iua pelos actos commetticlos na noite de 5 do corrente 
contra a pesso<', ele sua magestade o imperador; affirmam os seus 
sentimentos ele lealdade, respeito e veneração por sua ma.gesta.ele 
e por toda a augusta familia imperial e fazem os mais ardentes e 
sinceros votos para que a Divina Providencia, que concedeu a 
ef?te formoso e fertilíssimo paiz tantas e tão singulares mercês, 
lhe conceda ainda a prolongação, por muitos annos, ela preciosa 
viela elo seu venerando soberano, a paz, a tranquillidacle e todos 
os meios necessarios, afim de alcançar a grandeza e a prosperidade 
para que parece ter sido destinado. » 

Todos que conhecem os factos do dia 15, ficam por saber si é 
em prol elo pequeno portuguez, victima ele sua insaniá, hyste
rismo, ou bebedice, ou si é para dai· uma prova, já tantas. vezes 
repetidu, e exuberant emente a té por nós, r epublican os, de cles
go;;to por sern l'l hante facto, que, como temos demonstrado, não 
passa de uma insiguificancia por todas suas relações, o que veio 
confirmar o celebre in,querito jà publicado e que ainda hontem 
analysámos. 

Si é por ser portuguez o pobre mocinho, victinm ele sua insa
nia, naâà tem ele producente essa manifestação, porque não foi 
como portuguez que elle t)raticou semelhante desacato , mas sim 
corno um louco ! 

Queremos ver como ::t illustracla imprensa portugueza recebe 
esse acto impensado e irrisorio do seu representante neste 
imperio, que, quo.nto a nós, não·passa de uma simples udulaçã.o. 

(25 ele Julho ele -1889.) 
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Attonitos ! 

A luta está travada. Temos por nós a sciencia, o direito e a 
forç:1 que nos dão a mai.oria popular . 

Os .1-1ossos adve;:>sarios teem o thesouro, os bancos para os em
prestimos, os _emp;-egos, as sinecuras, os títulos, as medalhas e 
todas as propmas ernfim. 

Dispoern, aiém disso, do exercito, da armada, da policia e da 
massa bruta e interesseira, que existe em todos os paizes e que 
acompanha todos que são governo . 

Quem vencerá no emtanto? 
Nós, que somos a ro.zão, a sciencia e o direito, e temos a força, 

que é o povo, mas o povo que paga impostos, que sabe, que es
tuda, que sente os males de sua patria e sofl're com a sua mi
seria. 

Por isso, brevemente, se desvendera ao mundo inteiro a Ame
rica unificada na democracia pura. 

O hymno g lorioso da livre America, elevando-se das infinitas 
campinas do ::,ul até os altivos píncaros de João Ayres e do Pa
ranapanema será tão grande e tão soberbo como as estridentes 
vozes da Paulo A:ffonso tinindo-se ao marulhar das pororocas do 
Amazonas no concerto grandí loquo desse hymno, cujas harmonias 
serão ao mesmo tempo tão suaves e brilhantes como este céo a 
casar-se com a sonoridade da bahi.a elo Guanabara. 

E esse hymno, que breve ouviremo3, si houver união e fir
meza, repetirá ao mundo ·inteiro, que fina,lmente a America ·é 
livre ! 

E' por isso, que ao ouvirem j a ao longe as suas al'<lentes har
monias, a magestade e seus aulicos, attonitos de medo, em
pregam todos os esforços para que elle não possa ser ouvido. 

Procuram despedaçar todas as forças do nosso partido e por 
todas as maneiras afast'.ü--o da luta travada entre o povo e o 
rei, que é a I uta do direito contra a força, da sciencia contra o 
erro, da luz contra as trevas. 

Imbecis, que não veem, que para que esse grande hymno 
não seja ouvido, seria preciso arremessar para bem long·e este 
céo brilhante, este clima ardente, o Amazonas, a Paulo Afl'onso, 
a Guttnabara e os pampeiros elo sul, que levam os dias e as 
noites a soluçar a elegia funebre da nossa escravidão, e que ha 
muito accordam vozes para entoar I1osannas ao nosso triumpho,' 
que é o triumpho da patria, e com elle a glorificação ela Ame
rica. 

(30 de julho de 1889. ) 

F:nz& · 



A reacção 

Q pacto ajustado em Petropolis tem de ser cumprido, custe o 
que cust[l,r . . 

O partido liberal ba ele i cr maioria no parlamento, ainda que 
para isso rednza à miseria este pobre paiz, e o torne num mar 
de angustias e ele sangue . 

As noticias que nos chegam de todos os pontos elo interior são 
trisLes e pavorosas. Demissões em massa, famili.as inteiras re
duzidas a completa miseria, ameaças, attentados, tudo é prati
cado em nome do partido liberal ! 

Não se recua deante de cousa alguma, por ma-is sagrada que 
seja, logo que dahi. provenha uma adhesão eleitoral. 

Os republicanos e os conservadores teem sido tratados fóra da 
lei, como habitantes ele um paiz conquistado. 

No Rio Grande do Sul, naquella província heroica, que tem as 
gloriosas tradições da Piratiny, os conservadores, fatigados de 
tanto soffrer, deixam o fetichismo, que sempre tem acompanhado 
a esse partido pelo rei, para declararem-se, em massa, repu-
blicanos. · 

S . Paulo, Minas, Pernambuco, Maranhão acompanha.m-n'o. 
Como que estacionaria, esperando ainda a voz de um chefe, que 

por ella nada tem feito, a província elo Rio de Janeiro, uma das 
que mais teem soffrido do actual governo e ela rnonarchia, con
serva-se, como o musulma.no, à espera de um advento, que será 
mesmo que tNn sido sempre ! 

Levanta-te, província heroica, deixa esses chefes, que te amor
daçam, e ergue, como as tuas irmãs, o estandarte altivo de tuas 
crenças e de teu patriotismo ! -

E' tempo ja ele deixares de soffrer e seres Q feudo mesquinho 
daquelles que nada teem feito por ti. 

As eleições se appro:ximam, e é occasião de mostrares que és 
altiva e nobre, e que es tás cansada de ser o joguete de chefes 
que não são vistos, que não te acompanham nas angustias e nas 
desgraças, mas sómeote mandam que votem em seus parentes e 
amigos! 

A bandeira republicana é a unica qGe hoje traduz a unidade 
da_patria com o progresso, a paz e a tranquilidade publica. 

Mostrai-vos, filhos clesta provincia tão massacrada pelos mo
narchistas, dignos de sua gTandeza, si quereis um g·overno forte 
e patriotico, que garanta os vossos direitos e o futuro de vossos 
filhos . 

{1 ele Agosto de '1889 . ) 
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A nossa folha e a policia 

Já basta de paciencia, ja basta ele moderação, desde que os 
nossos aggressores são capazes de tudo. 

Salteadores da Cala.bria, roubam-nos ; não tardará que procurem 
assassilrnr-nos. 

A prohibição da venda de um jornal é simplesmente um 
roubo. 

Considera-se que, um jornal antes ele sahir diariamente para 
a venda avulsa, é o producto de capitaes laboriosan;ente ganhos. 

Prohibir a circulação de um jornal é praticar um roubo, contra 
o qual protestam todos os homens de bom-senso, e de que são 
c,,pazes os governos destituídos de seg·urnnça .na vontade popular. 

Temos tentado toios os meio2 ele fazer circular a nossa folha 
na càrte. 

A policia, usando .. ele meios arbitrarios, esta elevando o nivel 
de nossas iras, obrigando-nos a usar de expedientes que co
nhecemos e não queremos ·empregar. 

O Sr. Dr. chefe de policia que diga-nos até onde quer levar 
esta contenda . 

(5 de agosto de 188\l.) 

A eleição semi,toríal 

Como dissemos no nosso artigo do dia 3 do corrente, a eleição 
senatorial que ia proceder-se não tinha grande importancia, por
que ja sabia-se préviamente do seu resultado, attenclenclo que o 
governo havia lnnçado mão de todos os recursos, decentes ou 
não, para obter um triumpho, que para elle represent::iria a 
adl1esão á sua nefasta política ; e o clesgo.sto profundo que lavra 
no partido conservador, como que abaodonacln, e ainda debaixo 
da pressfo verg·onhosa da sua clespeclicla elo poder com unm maio
ria absoluta na camara elos deputados ! 

A' vistD, destes factos era, de prever o triurnpho do governo, 
que sempre neste paiz « é o governo», e, corno já disse um dos 
mag·natas do libera.lismo, que hoje com o laço de ferro esmaga a 
nobre e generosa província L1o Rio Grande elo Sul, « o poder é o 
poder>}, .phra,se que ca;r,1c ter.is"' perfeifamente o progrnmrna li
beral, quando se ncltfl. a t esta elo governo 

Mas quem venceu nesta eleição não foram os lilJeraes, repre
sentados pelo governo, mas sim a ft:D,ude, v suborno, D, peita 
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vergonhosa, as promessas de todo o genero, e emfim a misrwia 
em que se acha o nosso povo depois elo Llescalabro produzicló pela 
lei 13 de maio. 

Quem foi derrotada neste pleito foi a monarclüa,, represen
tada por aquell(i)s que sempre foram os vencedores e seus verda~ 
dei ros sustentaculos. 

A religião das cifras não tem rnisericordia, e comparando-se os 
algarismos das votações anteriores, como ainda lmvemos ele 
fazer, verificar-se-]rn, que o part-iclo conservador como que des
animado ou melhor orientado abandouou o pleito, e l)Ortanto 
deixou aquella de que era fiel alliado-n, monarchia-que jit não 
lhe merece, nem póde merecer a menor confiança. 

A derrota da c!rnpa conservadora, representada pelo Sr. con
selheiro Paulino de Souza, importa a derrota das instituições, 
que a toclo o transe procura grllvanisJr . 

Quem foram os veor,eclores, perguntamos aos proprios monar-
chistas, e elles que ele boa fé nos respondam. . 

Foram aquelles que 1m primeira eleiçKo senatorial em que se 
apresentaram em 1886 obtiveram 814 votos, e nesta 5240 ! 

1 E' innegavel que ao .partido republicano coube -as honrasdb 
t rinmpllo nesta eleiçi'.io; sendo de notar que houve parochias na 
província, como a heroica Monte Verde, S. Sebastião elo Altó, 
Apparecida e muitas outras, em que quasi a totalidad_e do eleito
rnüo votou na nossa chapa gloriosa. 

E' preciso notar que esses votos são reaes, verdadeiros, repre
sentam uma força, ~ma convicção, e não como aquelles do .go
verno, em sua maioria fluctuantes, e de todos os partidos que 
estão no poder. 

ldém de que não tinha.mos tenção de vencer no feudo do 
Sr. Paulino ele Souza., e deante do ministerio que tem pol' 
chefe o Sr. de Ouro Pre to e como ministro da justiça o Sr. 
Candiclo de . Oliveira, que celebrisou-se na camara dos . depu
tados nas depurnções attentator ias de todos os direitos e 
pondo de pal·te toda a moralidade parlamentar,senclo alcunhado 
por essa r azão de PAE nA FRAUúE. . 

A eleiçilo, pótle-se dizer, não foi disputada, pelo partido 
republicano, pelas razões a,presentadas ; e J)or isso vemos, 
por exemp!o, o 12° districto, onde o nosso partido conta com ele
mentos superiores, a minoria da votação que obtivemos, 
principalmente em s. João do Príncipe. 

E' preciso, é n ecessario, é urgente que aquelles, e todos 
os nossos co-religionarios no proximo pleito de 31 do corrente, 
sigam o brilhante exem1jlo de Monte Verde, e confirmem 
a pujança do nosso l)artido com uma Victoria g-loriosa. 

Do resultacfo do pleito eleitoral ficnm trn.nspàrentes estas 
verdades : - a, forçft ele qualquer governo, « quando quer 
vencer uma eleição, e conta com urna população faminta, 
sem recursos, e dispõe de empregos e do. thesouro ; - o real 
aniquilamento do partido conservàclol', que tem sido o fiel 
alliado da monarchia ; e o florescimento brilhante do partido 

R. 3 
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republicano, que demonstrou u:1u força poderosa na pro-, 
vincia >>,. 

Gabe-se o governo elo triumpho, entôe hosannas nas cem 
tubas das famas compra.d.is, que, 11u,uto a nós, estamo.3 assaz 
satisfeitos com o resultado qa eleição,. 

Fomos os triumphadores ! 
(8 qe agosto cje 188\J.) 

A Corrupção 

Noticias que temo.s de diver.,as províncias, esl_')ecialmente ele 
Minas e Rio de Janeiro, pl'Ovam que o governo emprega todos os 
meios para obter um triU:mpho impossível no proximo pleito elei
tora l, como garantia no pacto firmado em Petropolis o Sr. pre
sidente cio conselho. 

Ja temos denunciado as demissõ .3S em massa, entre as quaes de 
empreg·os de fazenda, que por todos os ~overnos teem sido consi
derados neutros e de fiança,, como collectores, escrivães, agentes, 
etc., e não de e;onfi.ança política. . 

Mas níio é bastante : é preciso accenar com os decantados em
prestimos, com os contractos para pontes, estradas, empregos a 
crear-se e tantos outros recursos de que um governo sem escru
pulos póde lançar mão para obter a satisfação de seus interesses 
e de sua vaidade. . . . 

Quarido o suborno não prevalece, quando a corrupçã:o não se 
e:ffe:::tu:., vem a ameaça brutal e o attentado immediato. 

Para oude varn.o,, Sr.s. liberaes ! ? Mais prudencia, que senão 
acontece-lhes o mesmo que a certo sujeito, que tanto queria con
certar a .caS[t, que deu com ella em baixo. 

A paciencia esgota-se, e o nosso povo, principalmente do in
terior, jà uão tem 1nedo. do. papão, e nem se illude mai.s com os 
papos de tucanos e os ouropeis de malacacheta da monarchia. 

(9 de agosto de1881J.) 

Reagir contra os planos 

De todas as localidad es temos as noticias mais tristes a re
speito dos planos do governo para, a eleiç!Io de 31 do corrente, 
uão recuando deante d~ qL1aesquer ame1ças, nem de promessas 
q úé não podei'ãô ser realizadas. 
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-
As demissões fazem -se em massa, só escapando algum adver

saria, mediante algum conclmvo vergonhoso, muitas vezes 
imposto à fome da familia ! 

Telegra,mmas rece bielos de ltapemirim dizem que contimum1 
os esbaojamentos elos dinheiros publicos, afim de serem aplai
nadas as clitficulcl,,des eleitoraes, e o mesmo acontece em quas i 
todas as eeg iões de Minas- Geraes. 

Emfirn, a corrupção ca rnpêa por toda a parte, para que seja 
Sll.tisfoito o pacto ele Petropolis. 

Os nossos co- relig ionarios, porém, que tenham toda a firmeza 
deante elas urnas, e não se deixem dominar pelas ameaças, quaes
quer que ellas sejam, e quando a v iolcncia e o attentado queiram 
tolher-lhes a liberdade do voto, sigam o nobre exemplo dos 
nossos dignos co-relig ionarios eles . José do Rio Pardo. 

_( 18 de agosto de 1880.) 

A bacchanal 

O paiz inteiro revolve-se, estorcenclo-se h oje nas tenazes in
ventadas e preparadas pelo Sr. Ouro Preto, aj udaclo pelo conhe
cido pai. ela fraude e seus companheiros de combate. 

A comedia que a estas horas está se representando em t odo o 
paiz é triste e pavorosa, porque é o vilipenclio de um povo ! 1 

Na antiga Roma , as bacchanaes não eeam feitas com o povo, 
que, algumas vezes, sómente batia palmas ao imperador, quando 
os restos dos banquetes lubricas lhe cabiam aos pés na praça 
publica. 

Presentemente o que ela-se n este vasto imperio é peior, é mais 
triste e vergonhoso ainda ! . 

O g0ver110 lm ele vencer, já sabemos de ante mão, e o povo, o 
povo dos tener;tes-coroneis e pantafaçuclos commencladores e 
barões dos ai,.x ilios ci lavoura, representarão pro domo sua a 
gua,rda, pretoriana elas bacchanaes antigas. 

E' hoje o dia glorioso do Sr . de Ouro Preto. 
O pacto de Petropolis será cumprido, e morta completaniente a 

hycfra republic ana, firmand o-se assim o segundo e o terceiro r ei-
nado no Brazil t ' . 

E' como hoj e peosal'á o descendente dos trahiclores á patria nos 
seus sonhos a.rg·entarios e ambiciosos elos milhões esterlinos •.. 

Porém elle deverá lembrar-se que ha um povo que so:ffre; que . 
geme e que clama por seus direitos, mas que tan':lbem estuda, que 
J)ensa e que a,ma a sua patria, desej ando-a livre,. bem livre, até 
dos auxílios i11 ven taclos e atirados por S. Ex. ás mãos cheias .aos 
cabos eleitoraes ! 
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Na, luta tle hoje elle será o vencedor, assim corno foi tambem 
o gabinete .que poucos dias depois abandonou a seu amo e senhor, 
ante o movimento de 7 ele abril. 

Mas os reis são cégos e não acreditam na historia. 
Seremos vencidos hoj e, mas quem vencerá amanhã 1 De certo 

que nós, porque estamos com a a lma popular, que quer o g·o
verno do direito, el a razão e da justiça . 

A camara quasi unanime, que t erá o Se. de Ouro P1·eto, se 
igualnrà ao njuntarnento daquelles que concorrem aos enterros, 
qua ntlo o defunto ó r ico. 

Aberto o test.1111ento, quantas vezes mudam-se as scenas ante 
a partilha, que sera pobre e não chegará para todos ! 

E então estaremos viugado3, vendo a bacchaunl em acção no 
par lame nto, como tantns vezes. 

Um:1 é a consequencia da outra. 
Não ba effei to sem causa. 
E nós , firmes , intemeratos, convictos dos princíp ios puros c1ue 

representamos, havemos em nome da pa tria, deste Brnzi l tão 
querido, tomar conta elo imperio, sem nenhum dos proventos do 
testamento , cuja, herauça tera então sido toda d.evorada em nome 
dos a.uxilios à lavoura, para garantia elo t hrono e morte da hydr a 
trium;:.,hante ! 

Na luta 

No posto de sacrificios em que nos achamos para a continuação 
da Repitulica Brazileira, contamos com o valioso apoio ele todos 
os nossos co- religionar-io3 e amigos, que a liás não nos t em 
faltado; porém os acontecimentos dos ult imas tempos patente'.l.m 
a somrna de energia e 2té de paciencia que precisamos ter para, 
a continuação clêt luta qne emprehendemos contra. o rnin isterio 
que organizou-se com o plano preconcebido de esrnagay a hydrtJ , 
conforme o pac to firmado nas a lturas de Petropol,s en tre o 
Sr. ele Ou1'0 Preto e a fu t ura herdeira dn, coróa . 

Não nos fa,ll ecem o nDimo e a cora gem para a luta; mas, para 
não ser iug lor ia, será preciso a reunião ele t odas as energins e 
acti viclacles deante elo go \'erno , que la,nça miio de t odos os 
recursos para ·esmn gnr-JJos, tirando-nos o sngr,tdo direito de 
reunião e a té o cl t:l fol iar e escrever! 

E' preciso qne todos os co- relig iomtrios façam a rnaiot' propa
gn,nd[l, passive i, e que os jorn aes r epublicanos sej(1m }iclos relo 
maior numero de ncs-sos concidadãos, que fina lmente !ião ele 
convencer-se das verdrvles que di zemos e ela necessicltule im
mediata. que Lemos el e muclnr el e systema ele governo pü.rn, ·a. 
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garantia de nossos dieeitos e peosperidade dest a pa tria, que 
todos devemos desejar que seja g-raucle corno a immensiclacle do 
seus r ecursos, e brilhante como a sua natureza sem rival. 

Quanto a nó.s, ser emos os ultimas a cleixar a luta. 

(3 1 de agosto ele 1881 . ) 

Salve! 

A monarchia p:msou vencer, e no emtanto fico u vencida. 
A cmnara quasi unanime, que creou de seus apaniguados, é o 

seu tumulo, e com elle est ó, por terra o pacto petropolitcmo .. 
Os acontecimentos se ligam , se confundem, numa conf'usão de 

org-ia , que t em por fim a perdição do credito nacio1rnl ! 
Não importa ! Que se ampare a monarchia, e a gua1°da ,uio soi1 

nada que esteja apostos para o que cle1" e vier. 
Perfeito baixo imperio. Emprestimos e a guardei nCCo sou nacla, 

Revy e baronatos . 
Salve ! que sua mages tade é o grande sabio deste paiz, e o 

Conde d'Eu é o seu propheta itinerant e . 
Por mais que qLrniramos tomar ao serio esta bacchanal , não 

podemos, discutil' com quem 1 Com o Sr. ele Ouro Preto e o pai 
da fraude 1 

Com a Tribunct Liberal? Nestas circumstanci:;1,s, esperamos os 
acontecimentos e a gimrcla não sou naclc. que nos venha matar. 

O imperio este\ morto, e a 1)rova mais eviden te, mais accen
tuada, é que se distribue a torto e a dieei to ns suas honras, tal 
qual fazia antes de 7 ele abril Pedro I, e procura escudar-se em 
réos de policia, como tem desvendado a imprénsa, desta capital, 
sem o menor reclamo, porque é certíssimo o que tem atfirmaclo. 

Os conservadores, a gua1'Cla elo throno, foram os veuciclos na 
campanha eleitoral.' 

Nós fomos os vencedores sem vencer, porque demonstrámos que 
valemos mais do que o tmdicionat partido monarchico , garantia 
do throno. 

Não arrefeceremos na lu ta, mas estejam certos os nossos 
co-religionarios ele que pelas urnas não chegaremos ao r e.sult{tclo 
que almejamos. 

Cumpre tornar tod_as as mecliçlas de acção e fi rmarmos nesta 
livre terra a liberdncle, que não existe . 

O pleito eleitoral veio-nos demonstrar que podemos contar 
com forças pocleeosas em todo o paiz, que cumpre organi zar. 

A' luta, e em acçi'ío, poeque, quanto á monarcllia hoje, esne-
rando amanhã, diremos : SALVE ! • 

(H de selellllll'O tle i SSO . ) 
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Pensamentos 

publicados no numero especial de 14 de Julho da Republica Bi•a
zileira em honra do centenario da Revolução Franceza 

No centenario da Revolução franceza, faço votos pela Repu
blica Universal, saudando a fraternidade ele todos os povos. 

Incontestavelmente a Revolução franceza foi o ponto ele par
tida ela liberdade socia l e política, não só da . França, como de 
todos os povos. 

·· Querem revolução sem sangue, e não veem que o proprio Chris
to deu o exemrlo, derramando o seu preciosíssimo, e fazendo o 
sacrificio ela viela na flôr da mocidade ! 

Quaesquer que fossem os attentados e crimes commetticlos em 
nome da Revolução, representa ella uma grande conquista do 
direito sobre a injustiça social! 

Um Deus e um povo - Christo e 89. Eis a synthese da civili
sação - o ge11esis da humanidade. 

Do muito estudo e experiencia que tenho das cousas, apezar de 
moço, cheguei a conclusão de que devemos abandonar os meios 
empíricos, e seguirmos o exemplo dos heróes da Revolução de 
1789. 

A Revolução franceza foi uma aurora esplendida, que surgindo 
da noite trevosa do « direito divino», espalhou com a sua luz 
brilhante as fulgurações do «direito humano» e da justiça a 
todos os povos escravisados. 

Fez a revolução um Deus e completou-a um l)OVO ; e por isso 
o Christo eleva-se em todos os altares e a França em todos os 
corações. 

Adorando o Christo, amo a Humanidade. 

J, Candido Teixeim 
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.Manifesto de 1870 

Aos nossos Concidadãos 

E' a voz de um partido a que se alça hoje para fallar ao paiz. 
E esse partido não carece demonstrar a sua, legitimidade. Desde 
que ::i, reforma, a lteração ou revogação ela carfa, outorgada em 
1824 està por ella mesma prevista e autorisada, é legitima a 
aspiração que hoje se manifesta para buscar em melhor origem 
o fundamento elos inauferiveis direitos da, nação. - Só à opinião 
nacional cumpre acolher on repudiar essa aspiração. Não r eco
u ll ecendo nós outra soberani::i, mais do que a soberania do povo, 
para ella appellamos. Nenhum outro tribunal póde julgar-nos: 
nenbunm outrn au turldade póde interpôr-se entre ella e nós. 
- Como homens livres e es3encialme11te subordinados aos inte
r esses da nossa patria, não é nossa ir.tenção convulsionar ::i, socie
dade em que vi vemos. No.sso intuitojé esclarecel-a.- Em um regí
men de compressão e de violencia, conspirar seria o nosso direito. 
Mas no regímen das ficções e da corrupção em que vivemos; dis
cut,r é o nosso dever. - As armas da discussão, os instrumentos 
pacilicos ela liberdade, a revolução moral, os amplos meios do 
direito, postos ao serviço de uma convicção sincera, bastam, no 
1103so entender, para a victoria de nossa. causa, qne é a causa 
elo progesso e da grandeza ela nossa patria.~ A bandeira da demo
cracia. , que a.briga todos os direitos, não r epelle, por erros ou 
convicções passadas, as adhesões sinceras que se lhe manifestem. 
A nossa obra é uma obra de patriotismo e não de exclusivismo, 
e acceitando a comparticipação ele todo o concurso leal, repudia.~ 
mos a solidariedade de todos os interesses illeg·itimos. 

Exposição de motivos 

Uma longa e dolorosa experiencia ha doutrinado ao povo, aos 
partidos e aos homens publicos em geral da nossa terra - A im
p1·eviclencia, as. contraclicções, os erros e as usurpações goveri1a
rnentaes, influindo sobre os negocios internos e externos da nossa 
patria, hão creado esta situação cleploravel, em que as intelli
gencla s e os caracteres politicos parecem fatalmente obliterados 
por um funesto eclipse. - De t odos os angulos do paiz surgem as 
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queixas, ele todos os lados politicos surgem os protestos e as 
revelações estranhas que denunciam a existencia de um vicio 
grave, o. qual põe em risco a sorte ela liberdade pela completa 
annullação do elemento democt'atico.- O perigo está indicado e 
é manifesto. Sente-se a acção do mal e toclos apontam a origem 
delle. E quanto maior seja o empenho elos que buscam occultar a 
causa, na sombea ele uma prerogativa privilegi.acla e quasi divi
na, tanto maior deve ser o nosso esforço para espancar essa 
sombra e fazer a luz sobre o mysterio que os rodeia. - As con
dições d~L luta política hão variado completamente de certo tem
po a esta parte.- Já não são mais os partidos regulares que 
pleiteam, no terreno constitucional, as suas idéas e os seus sys
temas. São todos os partidos que se sentem annull,tdos, r eduzidos 
á impotencia e expostos ao desdém da opinião pela influencia 
•permanente de um principio corruptor e hostil á liberdade e ao 
progresso de nossa patria. - Os agentes reconhecidos pela lei 
fogem á censura pela alleg·ação da força superior que os avassalla. 
A seu turno, o elemento accusado retrahe-se a sombra da, re
sponsabilidade dos agentes legaes . - Em taes condições e aban
donando a questão dos nomes proprios, que é mesquinha ante 
a g-rancleza do ma,l que nos assoberba e ante a idéa que nos 
domina, apresentamo-nos nós responsabilisando directamente a 
nossa fórma de governo, ao nosso modo de administração, ao 
nosso systema social e político.- Neste paiz, que se presume con
stitucional, e onde só deveram ter acção poderes delegados, re
sponsa-veis, acontece, por defeito do systema, que só ha um pocler 
activo, omnimodo, omnipotente e perpetuo, superior á lei e á 
opinião, e esse é justamente o poder sagrado, inviolavel e ir
res ponsa, vel.- O privilegio, em todas as suas relações com a 
soc iedade -tal é, em synthese, a fórmula socia.l e politica do 
nosso paiz - privilegio de religião, privilegio de raça, privilegio 
de sabsdoria, privilegio de posição, isto é, todas as distincções 
a.rbitrarias e odiosas que creiam no seio ela sociedade civil e po
lítica a monstruosa superioridade de um sobre todos ou de a lguns 
sobre muitos. -A esse desequilibro de forças, a essa pressão 
atrophi.adora, eleve o nosso paiz a sua, Llecadencia moral, a sua 
desorganisação administrativa e as perturbações economicas, que 
ameaçam devorar o futnro, depois de haverem arruinado ó pre
sente. A sociedade brazileim, após mei.o seculo ele existencia como 
collectividacle nacional independente, encontra-se hoje·, apezar clts- . 
so, em face elo problema de sua organização política, como se ago
ra surgisse do elmos colonial . - As tradições do velho regímen, 
alliatlas aos funesto , preconceitos de uma escola política meticulo
sa, suspicaz, que só vê na.s conquistas moraes do progresso e da 
liberda,cle invasões perigosas, para quem ca,da victoria dos princí
pios democraticos se afigura uma usurpação crimiuo:sa, hão por 
tal fórma trabalhado o espírito nacional, confundido todas as 
noções elo cliPeito moderno, anarchisado todos os principias tute
lare_s da ordem social, transtornado todas as consciencias, cor
rompido todos os instrnmentos de governo, sophismaclo todas as 
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garantias da liberdade civil e politica, que no momento actual 
teem de ser forços,ameu~e-ou a aurora da regeneração nacional, 
ou o occaso fatal das liberdades publicas. 

Processo historico 

Para bem apreciar as caus:1s que hão concorrido para o r ela
xamento moral que se observa, e conhecer-se ate que ponto a 
icléa do direito foi desnaturada e pervertida, é necessario remon
tar i!, origem historica, da fundação do lmperio.- Iniciado o pen
samento da emancipação elo Brazil, o despotismo colonial procurou 
desLle logo sorprender, em uma emboscada política, a revolução 
que surgia no horizonte da opinião. Disfarçar a fórma, mantendo 
a realidade do systema, que se procurava abolir, tal foi o intuito 
da monarchia portngueza. Para isso bastou-lhe urna ficção
substituir a pessoa, mantendo ·a mesma autoridade a quem fal
tava a legitimidade e o direito. - Nos espíritos a independencia 
estava feita pela influencia das idéas revolucionarias do tempo 
e pela tradição ensanguentada elos primeiros martyres brazilei
ros. - Nos interesses e nas r elações economicas, na legislação e 
na administração, estava ella tarnbern feita pela influencia dos 
acontecimentos, qqe . forçaram a abertura dos nossos. portos ao 
comrnercio dos pavilhões estran~eiros e a desligação dos funccio
narios aqui estabeJeciclos. - A uemocracia pura, que procurava 
estabelecer-se -em toda a plenitude dos seus princípios, em toda 
a santidade de suas doutrinas, sentiu-se atrai_çoada pelo con
sorcio fallaz da realeza aventureita. Si ella triumphasse, como 
clevêra ter acontecido, resguardando ao mesmo temi.:io as 
garantias do presente e as aspfrações do. futuro, ficaria que
brada a perpetuidade da herança, que o rei de Portugal queria 
garantir á sua dynastia.- .Entre a sorte do povo e a sorte 
da familia., foram os interesses dynasticos os que sobrepu
jaram os interesses do Brazil. O rei de Portugal, E1.,rreeeian
clo-se da soberanict democmtica, qualificando-a. de invasora e 
aventureira, deu-se pressa. e leccio1mr o filho na theoria da trai- · 
ção. - O voto do povo foi dispensado. A fórma da acclamação 
ticticia preteria a sancção da soberania nacional, e a graça de 
D<;Jus, impiamente a lliada á vontade astucias.a do reí, impoz 
com o imperio o imperador que o devia substituir.- O artificio 
era grosseiro . Cumpria disfarçai-o. A itnanime acc~amaç_ão dos 
povos cat·ecia da corroboração nacional : a voz de uma constituinte 
era reclamada pela opinião. A realeza improvisada sentia a ne
scessidade de legitimar a sua usurpação. A constituinte foi 
convqçada. - A missão dessa primeira. assembléa nacional era 
ardua e solemne. Assomando no horizonte político, tinha mais 
que uma nação para constituir, tinha um réo para julgar. A 
luta pronunciou-se, porque era inevitavel. O. mtuito ela rea
leza sentiu-se burlado: o que ella pretendia era um acto ele 
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sutserviencia. A attitude da assembléa fol para ella uma 
-sorpreza. - Preexistindo á opinião e havendo se constituído sem 
clepeudencia, do voto popular, não lhe convinha mais do qirn a 
muda sancção da sua usurpação, e nunca a livre manifestação 
da vontade do paiz.-A constituinte foi dissolvida á mão armada, 
os representantes do povo dispersos, proscriptos e encarce
mdos, - A espada victoriosa da tyran-nia cortou assim violen
tamente o unico laço que a podia prender á existencia nacional 
e envenenou a unica fonte que lhe podia prestar o baptismo da 
legitimidade.- A' consciencia elos reprobos chega tambem a 
illuminação do remorso : o proprio receio, :,i nem sempre traz -
o arrependimento, presta ao menos a intuição do perigo. Cumpre 
illuclir a opinião, indignada e dolorosamente sorprendida. As 
idéas democraticas tinham já então bastante força para que 
fossem desdenhosamente preteridas . A dissimulação podia, atá 
certo ponto, sua visar a rudeza do golpe. A força armada, jé 
dextra nas manobras do despotismo, tranquillisava o animo do 
monarcha quanto á vehemencia das paixões que pudessem pro
romper. A carta constitucional foi outorgada. E para que ainda 
um simulacro de opinião lhe emprestasse a força moral de que 
ca,recia, foram os ag·entes elo despotismo os proprios encarregados 
de impôl-a á _soberania ,na.cional sob a fórma do juramento 
político. - Tal é a lei que se diz fundamental. Com ella fir
mou-se o imperio. Mescla informe de principias heterogoneos e 
de poderes que todos se annullam deante da unica vontade que 
sobre todos impera, é ella a base da monarchia temperada que, 
pela graça de Deos, nos coube em soite. - Ha 48 annos que o 
grande crime foi commettido; e dessa data em deante, de que se 
póde contar a hegym da. liberdade entre nós, começou tambem 
esse trabalho longo e doloroso, que tem exhaurido as forças 
nacionaes, no empenho infructuoso de conciliar os elementos 
contradictorios e inconciliaYeis sobre que repousa toda a nossa 
organização artificial. - A revolução ele 7 ele abril, que l)ÔZ 
termo ao primeiro reinado, vela nobreza de seus intuitos, pela. 
conscicneia elos males soffridos, pela experiencia dos desastres , 
que annullaram no exterior o prestigio da nos:,a patria., e, no 
interior, todas as garantias civis e políticas do cidadão, estava 
destinada a resgatar a liberdade, a desatrrontar a democraci8. 
ultrajada e a repôr sobre os seus fundamentos naturaes o 
eclificio constitucional. - A legislação elo período da regencia, 
apezar de haver sido truncada, desnaturada ou revogada, attest[t 
ao mesmo tempo a elevação do pensamento democratico e o 
seu ardente zelo 1rnla consoliLlação elas Jiberclndes 1mb1icas. 
Emqua.nto fóra da influenci~ da realeza, os governos se in
spiram na fonte da soberania nacional, os interesses ela patrja 
e os direitos do cidadão pttreceram achar melhor gara,n ti a. e 
resguardo. - Cidadãos eminentes, nobilissimos caracteres, p,lmas 
robustas e sinceramente devotaàas à causa elo paiz empre
garam durante esse periodo. grandes, nobres, mas infructif!)ros 
esforços. Si o systema contivesse em si a força, que só ti. 
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vercln.cle empresta, si a voutacl~ dos homens · pucles.;e ser effi•caz 
contra a iufluencia elos principios fa,lsos, a caum do paiz 
houvera sido salva. - A inefücacia ela revoluçã0 comprova- se 
pelo vicio orga;nico elas insti tuições, cle liciente:, para garanür a 
democracia e ·unicamente elficazes para perpetuar o pee'::itigio 
e a for'!;a do poder absoluto. - A clemonstl'ação otfo rece-a a 
propria r eacção effectuada ele 1837 em cleante. - A conspiração 
da maioricbde coincide com a obra ela reacção: procurou-se apr),gar 
da legis lação até 0 3 ultimo., vestig ios elo elemento democratico, 
que t entáea expandir-se . A lei ele 3 de dezembro de 1841, riue 
couôscou pt'dtica.mente a liberd,lde individua l, é o corollãrio 
da lei de interpretação do acto adcliciona l, a q,ia,l S'lquestrou à, 
liberdade política, destru'inclo p·oe um acto orclinario a de liberação 
do unico poder constituinte que t em existido no Brazil. - Assim, 
pois, a nullada a soberani :1, nacional, sophisrnadas as gloriosas 
conquistas que prete:1cleram a revolução da indepeuclencia, de 
18 ?2 e a revoluçã0 da clemoceacia em 183 1, o mecanismo social 
e politico, se:n o eixo sobre que devia gyr.11', isto é, a vonta,Je 
do povo, iicou gyranclo em toroo ele um outro eixo, - a von
tade de um homem. - A liberdade apparente e o despotí.~mo 
real, a fót"ma cliss·imulando a substa nciê,, t aes são cs caracterís
ticos ela nossa organiz,tç1i-o constitucional. - O primeiro, como 
o seguudo reinado, são por isso semelhantes. 

O sophisma e m acção 

O ultimo pt"eSiLlente elo cotl:ielho ele rninis teos do ex-imperador 
dos fra ncezes, ern carta ao3 seus eleitores deixou escap:1r a se
guinte sentença : ,< A perpetuidade do soberano, embora unida á, 
responsabilicL1de, é uma cousci, absurda ; mas a perpetuidade unida 
á ir·res ponsa,bilidade é uma cousa monstruosa.» - Nesta sentença 
se resume o processo elo nosso systern a de governo. - Por acto 
proprio, o fundador do imper-io e chefe ela clynastia r ein ,rnte se 
consagrou invio lave l, sagrado e irresponsavel. A infallibil idacle 
elo ar bitl"io pessoa l subs tituiu assim a razão e a vontade colle
ctiva elo povo bmzil ei ro. - Que outras condições, em diverso 
regímen, constituem o absnlutismo ~ Quando não fossem bas-, 
t antes estes attributos de supremacia, as füculclacles de que se 
acha investido o soberano pela carta outorgada em l824 basta
vam para invalidar as prerogativas apparentes com que essa 
carta simulou garantir as liberdades publicas. - O poder in trnso, 
que se constituiu cha. ve elo systema regu lador elos outros pode
res, pond erador do equilibl'io constitucionaJ, avocou a ~i e con-
centrou em suas mãos toda a acção, _toda a prepo nclernncia. 
Nenhuma sà elas pretendidas garantias cl emocraticas se encontra 
sem o correctivo ou a contraclicção que a disvirtua e nulli flca. 
Temos representação nacional ? - Seria esta a primeira condição
de um paiz constitucional represenh,tivo. Uma questão prelimi-

R . " 
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' nar responde ú foterrog-ação. Não lla nem póde haver-representa
ção nacional onde não lla eleição livre, anele a vontade do 
cidadão, a sua liberdade individual estão dependentes elos agentes 
immediatos do poder que dispõe da forç,t publicit. - Militarisacla 
a nação; arregimentada ella no fünccionalismo dependente, na 
guarda nacional pela acção elo recrutamento ou pelu. acção da 
policia, e illusoria a sobemnia, que só pócle revelar-se sob a 
-condição ele ir sempre de accordo com a vontade do poder. -
Ainda quando não prevalecessem ess3.s condições, ainda q uanclo 
se , presumisse a indepenclencia e a liberdade na escolha dos 
mandatarias do povo, ainda quando ao lado do poder que impõe 
i:iela força não existisse o poder que coPrompe pelo favoritismo, 
bastava a existencia do poder moderador, com as faculclades que 
lhe dá a carta, com o veto secundado peb dissolução pam nul
ficar de facto o e lemento democratico. - Uma carnam ele de
putados, demissível à vontade do soberano, e um senado vitaH.
cio, á escolha do soberano, não podem constituir de nenhum 
modo a legitima representação do paiz. - A liberdade ele con
sciencia nullificacla por uma igreja privil eg'iada ; a liberdade 
economica supprimida por uma leg·islação restriçti va; a liberdado 
da imprensa subordinada á jusrisdicção ele funccionarlos do go
verno ; a liberdade ele associação dependente elo beneplacito do 
poder; a liberdade do ensioo supprimida, pela inspecção arbitra
ria elo governo e l)elo monopolio otficial; a liberdade incliviclua1 su
jeita á prisão preventiva, ao recrutamento, á, di sciplina da guarda 
nacional, privada ela propria gararJtia elo habeas-corpiis pela 
limitação estabelecida, taes são praticamente as condições reaes 
do achrn l systema ele governo. - Um poder soberano, privativo, 
perpetuo, irresponsavel, fórma, a seu nuto, o poder executivo, 
escolhemlo os ministros, o poder legislativo, escolhendo os sena
dores e designando os deputados, e o poder judiciaria, nomean
do os ma,gistrados, removendo-os, aposentando- os. - Tal e, em 
essencia, o mecanismo político da carta de 1824, taes são os 
sophismas por meio elos quaes o imperador reina, g-overna e 
administra. - Deste modo qual e a de legação nacional 1 que 
poder a r epresenta~ como pócle ser a lei a representação da 
vontade elo povo? como podem coexistir com o poder ab.,oluto, que 
tudo domina, os poderes independentes de que falla a c1rta? 
- A realidade ê que, si em r elação á doutrina, as contradicções 
suffocam o direito, em relação á pratica, só o poder pessoal 
impera sem contestação nem correctivo. 

Consenso unanime 

A' democracia, accusam-na de intolerante, irritavel, exagerada 
pessimista. Suspeita aos olhos da soberania, que pretende ser 
divina, os seus conceitos são inquinados de malevole.acia e pre
tenção . E' justo em tão melindrosa questão buscar em fontes 



,<.. 

51 

insuspeitas as sentenças que apoiam as nossas convicções. -
Para corrobora-las, t emos o juízo severo de homens eminentes 
do paiz, ele todas as crençhs e matizes politico.;; . - Nenhum 
estadistn , nenhum cidadão que tenha estudado os negocios 
-publicas, deixa de compartilh:1.r comnosco a convicção que 
manifestamos sob a influencia perniciosa do poder pessoal. -
Todos somos çoncordes em reconl1ecer e lamentar a prostração 
moral a que nos arrastou o abso lutismo pratico sob as vestes 
do liberalismo apparente . - Euzebio de Quairoz, monarchista 
~xtrnmarJo, cl1efe proeminente do par tido conservador, foi uma 
vez ministro no actual reinado, e não mais consentia em voltar 
a essa posição, apezar das circumstancias e sol icitações reiteradas 
-do seu partido . - << Neste paiz, dizia P- lle, não se pode ser 
ministro duas vezes .>)•- Firmino Silva, dando conta ela morte 
desse distincto bt"azileiro, escreveu no Correio lifecantil ele 
10 de maio de 1868 as seguintes palavras : - « Inopinadamente 
deixou o ministerio e se retirou isolaclainente ; e sempre que 
se o:ITerecia occasião de assumir a governação, se esquivava, 
com inqiiietação elos que o conheciam . - Ha convicções tão 
inabalaveis que prefm"e•;n o silencio que suf('oca, ao desabafo que 
PÓDE POR Eili PERIGO UM PH.INCIPIO .» - D. Manoel de Assi~ 
Mascarenhas, caracter severo e digno, manifestou no senado 
o sen profundo llesgosto pelo que observava, nos seguintes 
tel'mos : « Qmwclo a in te lligenciú, a virtude, os serviços sifo 
prefer id os e postos de parte ; quando os perversos são galardoa
dos com empr egos eminentes, póde-se a:ffoitamente exclamar 
com Seoeca : - « 1-YI orreram, os costiimes, o direito, a honra, 
ci pieclacle, a fe , e aqiiillo qu~ nimca volta qitando se perde - o 
pudor.» - Nabuco de Araujo, couhecido e pratico no governo, 
disse na camara ,citalicia, por ocasião da ascensão do gabinete 
de 16 de julho: - « O poder moderador não tem o direi to ele 
despachar ministros como despacha delegados e subdelegados 
de voiicia. - Por sem duvida, vós não podeis levar a tanto a 
attribuição, que a constituição confere a corôa,, de nomear livre
mente os se L1s ministros ; não podeis ir até ao ponto de que
rer que nessa facu ldade se envolva o direito de fazer política 
sem a intervenção nacional, o direito ele substituir situações 
corno lhe aprouver . - Ora dizei-me : não é isto uma força? 
não é isto um verdadeiro absolutismo , no estado em que se acham 
as eleições no nosso paiz 1 vêde esta sorte fata l , esta sorte 
{1Ue acaba com a existencia do systema r epresentativo: - O 
poder mocleracloe pôde chamar a quem quizer para organizar 
ministerios: esta pessoa faz a eleição, porque 11.a ele faze l-a; 
esta eleição faz a maioria. Eis ahi está o systema representativo 
do nosso p,üz ! >) - Francisco Octaviano, quando redactor do 
Correio Mercantil , por mais ele u1mt vez estygmatisou em termos 
energicos o prider pessoal que se ostenta e as iucouveniencias 
que ele semelhante poder resultam a nação .. - Sayão Lobato e o 
mesmo Firmino Silva escreveram no Coi·reio Mercantil, cuja 
reclacç5,o estava a seu cargo, as verdades seguintes: - « Quem 
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ele. long·e ex[),minar as_ instituições brazilei('[),S pelo:i . effeitos da 
J)erspectiva; quem coutent"l.r-se em observar o magestoso 
frontespici_o do t emplo constitucional, suas insq•ipções pompo
sas, sua architectura espleudida, ha, de sem cl\.1Vida excla,mar 
- eis aqu.i wn povo qu.e possue a primeira das condições do 
progresso e ela grandeza, -- Aquelle , porém, que um dia es,
tender o campo da, observação até o interior elo edifi.cio, na . 
esperança ele abi admirar a realização dos elementos de feli
cidade que as fórmas ostensivas do governo afi.ançavam·, e 
o regímen ela _liberclaàe tem desenvolvido em outros lagares, 
ex()!amara : Qiie decepçiío! » - Sob a influencia do Visconde 
de Camaragibe, Pinto de Campos e outros monarchistas po1· 
excellencia foi publicado em Pernambuco, no Constitucionat, 
em 1868, o seguinte : - « O governo, a nefasta política do 
governo elo imperadol', foi quem creou este estado desesperado 
em que nos acl1amos. , . política de proscripção, ele corrupção, 
de venalidade e de cynismo.,. um tal g·overno não é o da nação 
pela nação, é o governo. do imperador pelo imperador, . . A' 
proporção qiie o poder se une ncis meios de uni só., a naçcio se 
desune e divide. » - O Diario do Rio de Janeiro, esceipt.o sob 
as inspirações do Barão de Co tegipe, dizia no mesmo anno : -
« Tudo está estremecido: a ordem e a liberdade. Si o presente 
affi,ige, o futuro assusta. )> - O mesmo Diario, e sob a inspiração 
d,os mesmos homens, dizía eloquentemente em referencia ás 
insidiosas palavras - harmonia elos brazileiros: - _« A lwrmonia 
imposta é a paz ele Varsovia, ou a obediencia dos Turcos. -
Não pócle haver harmonia entre opprímidos e oppressores, entre 
usurpadores e usurpados, entre algozes e victimas. - Si os 
opprimidos supportam, cllamai-os resignados. - Si não promo
vem a rei1>i1ulicaçéio, chamai-o~ co1>circles. Mas em respeito a Deus, 
que tudo vê, não chameis harmonia dos bra;dleiros o desprezo 
das leis, a rlictadura disfarçada, a desgraça privada, o rebaixa
mento ela dignidade nacional. )> - Silveira da Motta disse no 
senado em 1859: - « As praticas constitucionaes eufraquecem-se 
todos os dias ; o regímen representativo tem levado botes tre
nwnclos, a . depravação elo systema é profunda. - No paiz o 
que ha sómente é a fórmacle governo representativo, a wbstancia 
desaparecei, . - Tentêe-se esta chaga da nossa sociedade, e 
ver-se-ha riue no Brazil o reg;imen constitucional é uma mera 
formalidade ! » - Ainda este anuo, e nessa mesma casa do 
parlamento, accrescentou elle: - ,< Cheguei à convicção de que 
o vicio nB,o està nos homens, està nas instituições. )> - Francisco 
Octaviario, Joaquim Manoel de Macedo e outros, que em 1868 
dirigiram o Diario elo Povo , publicaram um artigo editorial em 
que se lia. o seg·uinto: - "São gravíss imas as circumsta.ncias 
do paiz.- No exterior ar·rasta-se urna guel'ra clesastra1 ln ... -
No interior um espectaculo miserando. Formulas apparentes de 
um governo livre, ultima homencigem qirn a hypacrisici rende aincla 
á opinião do seculo ; grandes instituições politica.s amrnllaclas, 
e a sua acção constitucional substi tuída por um arbitrio disfarça-

_\ 



53 

elo. - Para nós ha uma só causa capital, dominante ... esta 
causa não é outra sinão a cega obstinação com que desde annos, 
ora às occiiltas, ora ás claras , se trabalha por extingiiir os 
partidos legitimas, sem citja acção o systema representativo se 
transforma no pe ior elos despotismos, no clesp otis mo simulado. 

. . . . . 
« Chegadas as cousas a este ponto, está virada a pyrarnide ; 

o movimento parte ele cima; quem governa e a cor8a .. . » - Em 
21 de julho elo mesmo anno clizià o mesmo jornal : - « Cesar 
passou o Rubicon. Começa o periodo da franqueza ... preferimos 
a franqueza à dissimulação. - Tínhamos medo do absolutismo 
atraiçoado, que escondia as garras no manto da constituição, 

· absolutismo chato, lmrguez, de3elegc1,nte . Mas o absolutismo 
que não teme a, luz, não nos mette medo.» - A 24 ele julho 
de 1867 o .Diario de S. Pai1lo, orgão do partido conservador 
naquella província, sob a redacção de João Mendes de Almeida, 
Antonio Prado, Duarte de Azevedo e Rodrigo Silva, sob o 
t itulo O baixo Imperio, escrevia o seguinte: -<< Haverá ainda 
quem espere alguma cousa do Sr. D. Pedro Il '/ - Pa,ra o 
monarcha brazilBiro só ha uma virtude : - o servilismo! - Para 
os homens independentes e sinceros - o ostracismo ; para, os 
lacaios e instrumentos de sua grande política - os titulo:, e as con
decorações i )> - José de Alencar, antes ele ser _ministro, escrevia; 
<< O que resta do paiz ! o povo inerte, os parti.d.os extinctos, o par
lamento clecahiclo ! - Depois que deixou o miqisterio, e coma ex
periencia adquirida nos conselhos da corôa, disse : « H,1, com effeitb 
uma caus:1 que perturba em nosso paiz o desenvolvimento elo 
systema representativo, fazendo-nos retrogradar além elos pri
meiros tempos ela monarchia. Em princípio, latente, conhecida 
apenas por aquelles que penetravam os urcanos do poder, a 
opinião ignorava a existencia desse principio de clesorgani.7,ação. 
Por muito tempo duvidamos do facto. - Hoje, porém, elle 
está patente, o g·overno pessoal se c1stenta a todo instante, e 
nos acontecimentos de cada dia. Parece que perdeu a timidez 
ou moclestia de outr'ora, quando se recatava com estudada reserva. 
Actualmente faz g·arbo ele seu po:ler; e si acaso a responsa
bilidade ministerial insiste em envolvê-lo no manto elas con
veuiencias, acha meios de romper o véo e mostmr-se a desco
berto. - Como um polypo monstruoso, o governo pessoal invade 
tudo, desde as transcendentes guestoes da alta política até as 
nugas da pequena administração. - Antonio Carlos , o velho, 
no primeiro anno elo :wtual reinado, na discuss:io ela lei ele 3 
ele dezembro ja dizia: - « O principio regulc,.clor de um povo 
livre ó governar-se por si mesmo, a nova. organização judici,1ria 
exclue o povo brazileiro elo direito de concorrer a administração 
da justiça , tudo está, perdido, senbo1·es, abdicamos ela liberdade 
para entrarmos na senda dos povos possuídos! » - O proprio 
Barão ele S. Lourenço teve a franqueza de dizd!' no senado: 
<< A força e prestigio, que com t anto trau~dho os partidôs tinham 
ganho para o governo do paiz, estão mortos.- As províncias 
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perderam . a fé NO GOVERNO n·o HiPERIO. » - Tal é a situação 
do pa,iz, tal é a opinião geral emittida no pi~rlamento, 11a 
imprensa, por toda parte. · 

A Federação 

No Brazil , antes ainda ela idéa democratica, encarregou-se a 
natureza de estabelecer o principio federativo. A topographia 
do nosso territorio, as zonas diversti s em que elle se divide, os 
climas varios e as proclucções differentes, as cordilheiras e as 
aguas estavam indicanrlo a necessiuade ele modelar a adminis
tração e o governo local acompanhando e respeitando as 
proprias divisões creadas pela natureza physica e impostas pela 
immensa superficie do nosso territo1fo. - Foi a necessidade que 
demonstrou, desde a origem, a efficacia do grande principio c1ue 
embalde a força compressora do regímen centra.li ador tem 
procurado contrafazer e destruir.- Emquanto colonia, nenhum 
receio sr.lteava o animo da monarchia portugueza por assim 
repartir o poder que delegava aos vassa!los dilectos ou preferidos. 
Longe disso, era esse o meio de manter com a metropole a 
unidade severa do mando absoluto. - As rivalidades e os con
flic~tos que rebentavam entre o::; di.fferentes clelegtidos cLi poder · 
central, enfraquecendo-os e impedindo a solidariedade moral 
quanto ás icl éas e a solidariedade admin istrativa quanto aos 
interesses e ás forças disseminadas, eram outras tantas ga
rantias de permanencia e solidez Jrnra o principio centr·rdisador 
e despotíco. A efllcacia do metho o bavía ja sido comprovada, 
por occasião do movimento revolucionario de 1787, denominado
a Inconfidencict.- Nenhum interesse, portando, tinh a a mo
narchia portugueza, quando homisiou-se no Brazil, para repudiar 
o systema que lhe garantira, com a estrángulação dos patriotas 
revolucionarios, a perpetuidncle do seu domínio nesta parte da 
America . A divisão política e administrativa permaneceu, 
portanto, a mesma na esseucia, apezar da transferencia dcL sede 
monarchica para a::; plagas brazileiras. -A inde_pen.dencia, pro
clamada officialmente em 1822, achou e respeitou a fórma da 
divisão colonial.- A idéa rlemocratica, representada pela pri
meira constituinte brazileira, tentou, e· certo, dar ao principio 
federativo todo o desenvolvimento que elle comportava e de 
que carecia o paiz para poder marchar e progredir. Mas a 
dissolução da assernbléa nacional, suffocando as aspirações 
democraticas, cercecu o principio, desnaturou-o e a carta ou
torgada em 1824, mantendo o statii quo da divisão territorial., 
ampliou a esphera da centralisação pela dependencia em que 
collocou as províncias e seus administradores elo poder intruso

-e absorvente, chave do systerna, que abafou todos os respi
radouros ela liberdade, enfeudando as 1)rovincias a côrte, a sede 
do unico poder soberano que sobreviveu à ruína da democracia .. 
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- A revol,ução de 7 de abril 1831, trazendo á sup01·ô.cie as idéas e ·· 
as.aspirações suffocaclas peta reacção monarchica, deu novamente 
aso ao principio federativo para manifestar-se e expandir-se. -
A ,autonomia elas provinciàs, a sua desvinculação da côrte, a 
liv:re escolha dos seus administradores, ns suas garantias le
g•islativas por meio elas assembléas provinciaes, o a largamento 
ela esphera das municipalidades, essa representação resumida 
da familia política, a livre gerencia de seus negocios, em todas 
as relações moraes e economiclis, taes foram as couJições cara
cterísticas desse periotlo de reorg·anização social, claramente 
formuladas ou esboçadas nos projectos e nas_ leis que formaràm ., 
o assumpto das deliberações do governo e das assembléas desse 
tempo. - A reacção democratic.t não armou sómente os espíritos 
para essa luta grandiosa. - A convicção de alguns e o desen
canto de muitos, fazendo fermeota,r o levedo elos odios legaüos 
pela monarchia que se desnacionalisara, a acção irritante do 
partido restaurador desafiando a colera dos opprimidos da 
vespera, armou tambem o braço de muitos cidadãos e a revo lução 
armach1 pronunciou-se em varios pontos elo paiz sob a bandeira 
das franquezas provinciaes.- Desde 1824 até 1848, desde a 
fedei-ação elo Equador ate a revolução ele Pernambuco, póde-se 
dizer que a corrente electrica que perpassou velas provín
cias, abalando o org·anismo social, partio de um só fóco-
o sentimento ela independencia local, a idéa da federação, o · 
pensamento da autonomia provincial.- A obra ela reacção · 
monarchica triumphante em todos os combates, pôde até hoje, -
a favor do instincto pacifico dos cidadãos, adormecer o elemento · 
democratico, embalando-o sempre com a esperança do seu 
proximo resgate. - Mas a inda, quando, por signaes tão evidentes, 
não se houvesse ,ia demonstrado a exigencia das províncias 
quanto a esse interesse superior, a ordem de cousas que 
prepondera não póde deixar de provocar o estyg-ma ele todos os 
patriotas sinceros . A cen tralisação, tal qual existe, representa 
o despotismo, dá força ao poder pessoal, que avassalla, estraga 

, e corrompe os caracteres, perverte e anarchisa. os espíritos, 
comprime a liberdade, censtrange o cidadão, subordina o direito 
de todos ao arbítrio de um só poder, nullifica ele facto a sobe
rania nacional, mata o estimulo elo progresso local, suga a 
riqueza peculiar elas províncias, constituindo-as satellites obri
gados do grande astro da côrte- centro absoevente e compressor, 
que tuc.o corrompe e tudo concentra em si - La ordem moral 
e política, corno na ordem economica e administrativa. - O acto 
acldicional interpretado, a lei de 3 de dezembro, o conselho de 
estado, creanclo, com o regímen ela tutela severa, a instancia 
superior e os instrumentos ind_epeodentes, que tendem a cercear 
ou ann.ullar as deliberações dos parlamentos provinciaes,· apezar 
de truncados, a clepenclencia administrativa em que foram 
collocaclas as províncias, até para os actos mais triviaes, o 
abuso do effectivo sequestro elos saldos elos orçamentos pro
vinciaes para as despezas e para as obras peculiares cio municip-io 
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neutro, a ~·es.tricção imposta ao desenvol vimen,to dos 'legitimas 
i;nteresses das provirncias pela uniformidade obrigada, q1rn forma 
o typo .ela nossa absul'(la administração ,centralisadora, tudo esta 
d-emonstranclo que posição precarfo 0ccu pa o interesse propria-

mente nacional confrontado, com o interesse rn011archico, que é, de 
,si mesn:1:0, a or,igem e a força ·da centralisação .- Taes condições, 
c0mo a historia o demonstra -e o exemplo elos nossos dias está 
patenteando, são as mais pro,prias para, .crm a enervação interior, 
ex pôr a patda ás eventua•lidades e aos pel'igos da usurpação e da 
c.onquista . - O IJosso estad.o é , em mini atma, o estado fla FraB.ça 
de Napoleão lII. O desmantelamento daquelle paiz, que o muodo 
está. presenciando com assomln·o, não t em outra causa explica
tiva. - E a propria guerra exterior, que tivemos de manter por 
espaço de seis annos, deixou ver, com a occupação de Matto
Grosso e a invasão do Rio Grande elo Sul, qmmto é impotente e 
desastroso o reg·imen da centra.lisctçã.o para. salvag·uardar a honra 
e a iuteg-riclade nacional. - A aul onomia das provincias é, pois, 
J)ara nós mais do que um interesse im posto pela solidariedade dos 
direi tos e cfas relações provinciaes, é um principio cardeal e so
lenme, que inscrevemos na nossa bandeira.- O regímen ela fede
r ação, baseado, portan to, na ind epenclencia reciproca el as pro
víncias, elevando-as á. categoria de estados proprios, unicamente 
ligados pelo vinculo da mesma nacionalidade e da solidariedade 
dos grandes interesses da r epresen tação e da defesa exterior, 
é aquelle qne ndoptrimos no 110:::so prog-nnnma, como sendo o 
unico capaz ele manter a comrnunhão ela famil ia brazileira.- Si 
ca,recessemos de .uma fórmula ]Iara assig·nalar perante a con
sciencia nacional os e:ffeitos de um e outro regimen, nós a 
r esurniriamos assim: Ceritralisaçüo-Desmembrainento. - Des
centralísaçc7o-Unidode. 

A~_Verdade democratica 

Posto de parte o vicio insanavel de origem ela carta de 1824, 
imposta pelo principe ao Brazil constituído sem co11stituinte, 
vrjamos o que vale a monarchia, temperada, ou monarcbia 
constitucional representativa .. - · Este systema mixto é uma 
utopis, porque é utopía ligar <le modo solido e percluravel dous 
elemenhis heterogeneos, rJ.ous poderes diversos em sua origem, 
antinomicos e irreconciliaveis ·- a rnonarchia hereditaria e a 
sobera1Jia nacional, o poder pe-la graça, de Deus e o poder pela 
vontade collectiva, livre e soberana ele todos os cidadãos. -
O consorcio elos dous principias é tão absurdo quanto repugnante 
0 seu equilibrio . .Ainda quando, como sonharam os doutores 
da monarcbia temperada, nBDh um dos poderes preponderasse 
sobre o outro, para que caminllando parallelarnente, mut~rn,
mente se auxilüissem e fiscalisassem, a consequencia a tirar 
e que seriam iguaes. - Ora, admittir ·a igualdade do poder 
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divino ao humano é de impossivel comprehensão. - Mas admit
tir com 0 art. 12 da carta de 1824 que todos os poderes são 
delegações da nação, e aceitar o systema mixto como um 
syslema racional e exequível, é ultrapassar as raias elo absurdo, 
porque é fazer preponderar o poder humano sobre o poder 
diviuo. - A questã.o é clara e simples. - Ou 0 r,rincipe, in
strumento e orgão das leis providenciaes, pela sua só origem 
e predestinação, eleve governar os demais homens, com os 
predicados essenciaes da inviolabilidade, da irresponsabilidade, 
da heredfü1riedacle, sem contraste e sem fiscalisação, porque o 
seu pod er emana da Omnipotencia i 11 finitamente justa e infini
tamente boa, ou a divindade nada tem que ver na vida do 
estado, que é uma communhão a parte, es t ranha a todo interesse 
espiritual, e então a vontade dos g·overnadores é o unico ·poder 
supremo e o supremo arbitro dos governos. - Quando a the
ocracia asiatica. tinha um ungido do Senhor, ou os leuclas ela 
média idade acclamavam um rei, carregando-o triumphalm en~e 
depois de uma victoriü, esse reconhecimento solemue do ch
reito la forçn em logiGo; quando, pelo mesmo principio, a 
rnonarcllia unia-se ás communas para clerroca.r o feudalismo, 
o despotismo monarchico era logico tambem. Mas depois da 
emancipa,;ão cl®s povos e cLt cofüagração da força do direito, 
o que é log·ico é o clesapparecimento de todo o principio ca
duco. - A tra.nsacção eutre a verdade triumphante e o erro 
vencido, entre as conquistas ela civilisação e os fructos elo 
obscurantismo é qm, e inac.lmissivel. - Atar ao carro do Estado 
dous locomotores que se dirigem para sentidos oppostos, é 
procurar - ou a immubilidade, s~ as forças propul.soras são 
iguaes, ou a cle.- truição ele uma clellas, si outra lhe é sup3rior. 
- E' assim que as theorias elos sonhadores, que defendem o sys
tema mixto, caliern na pratica. - Para que urP g·overno seja re
preseut,1 tivo, todos os poderes elevem ser delegações ela naç:ão, e 
não podendo haver um direito contra outro direito, segundo a 
expressão de Bossuet, a monftrchia temperada é uma ficção sem 
realidade . - A soberania unciooal só pócle existir, só póde ser 
reconhecida e praticada em uma nação cujo parlamento, eleito 
pela participação de todos os cidadãos, tenha a suprema direcção 
e J?ronuncie a ultima pa.la,vra nos publicos negociõs.-Desdc que 
exrnta, em qualquer constituição, um elemento de coacção ao 
pr incipio ela liberdade dernocratica, a soberauia nacional es tá 
violada, é uma cousa irrita e nulla, incapaz dos sa.lutares efl'eitos 
da moderna fórmula de governo- o governo de todos por todos. 
- Outra condição indíspensavel da soberania nacional é ser in
a.lien aveis e não poder delegar mais que o seu exercício. A pra
tica elo direito e não o direito em si é o objecto do manda.to. 
Desta verdade resulta que , quando o povo cede uma parte de sua 
soberania, não constitue um senhor, mas um servidor, isto é, um 
funccionario.-Ora, a consequencia é que o funccionario tem de 
ser revocavel, movei, electivo, creando a fórmula complementar 
elos Estados modernos- a mobilidade nas pessoas e a perpetuida-
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de nas funcções-contra a qual se levantam nos systemas, como 
o que nos rege, os princi pios da hereditariedade, da ·in violabili
dade, da, irresponsabilidade.-Associar uma á outra, duas opiniões 

.ciosüs de suas prerogativas, eom interes3eS maoifestameote 
contrarias, é, na phrase de Gambetta, semear o germen de eter
nos conflictos, procur,lr a neutralisação das forças vivas ela nação 
em um duello insensato e _aguardar irremediavelmente um dos 
dous resultados: ou que a liberdade do voto e a universalidade 

. do direito succmr1bam ante as sati~foções e cle.~ejos de um só, ou 
que o podee de um só desappareça deante ela maioria do direito 
popular .- Ainda mais: a soberania nacional não pócle siquer es
tipular sobre a sua propri:1 alheiação. Porque é a reunião, a 
collecção elas vontades de um povo. E como as gerações se suc
ceclem, e se substituem, fóri1 iniq1,1.o que o contr-acto de hoje o]Jri-, 
gasse de antemão a vontade ela geração futur,1, dispondo elo qua 
não lhe pertence, e instituindo uma tutela perenne, que Set'ia 
a primeira negação da propria soberania . uacional.-A manifes
tação da vontade da nação de hoje pócle não ser a manifestação 
da vontade cht nação de amanhã e dahi resulta que, ante a ver
dade da democracia, as constituições não devem ser velhos marcos 
da senda política d;:i,s nacionalid,tcle~, assentados como a consa
gração e o symholo de µrincipios immutaveis. As necessidades 
e os intere:;;ses de cada époc,t teem de lhes imprimir o cunho de 
sua inclividualidade.-Si houver, pois, sinceridade ao proclamar 
a soberania nacional, cumprirá reconhecer sem reservas que tudo 
quanto ainda hoje pretende 1·evestir- se ele caracter permanente 
e hereclitario no poder estit eivado elo vicio ela caducidade, e que 
o elemento mo,mrchico, não tem coexistencia possivel com o ele
mento democril.tico.-E assim que o principio cly1mstico e a vi
taliciedade do senado são duas violações flagrantes da :-;oberania 
nacional, e constituem o principal defeito da carta ele 1824. 

Em conclusão 

Expostos os principias geraes que servem de base á demo
cracia -moderna, unica que consulta e respeita o direito e a 
opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensa
mento. - Como o nosso intuito deve ser satisfeito pela condição 
da preliminar estabelecida na propria carta outorg·ada, -
a convocação de uma assembléa constituinte com amplas 
faculdades para instaumr um novo regímen é necessidade 

.mtrcleal. - As reformas a que aspiramos são complexas e 
abraugern todo o nosso mecanismo social. - Negai-as abso
lutamente, fora uma obra ímpia, lJorque se provocaria a resis
tencia, - Aprazal-as indefinid,tmente, fóra um artil:icio grosseiro, 
e perigoso. - Fortalecidos, pois, pelo nosso direito e pela nossa 
consciencia, apresentamo-nos perante os nossos concidadãos-

. arvorando resolutamente a bandeira do ·partido republicano 
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federativo. - Somos da America e queremos ser americanos . -
A nossa forma de governo é, em sua essencia e em sua vratica , 
antinomica e hostil ao direito e aos interesses dos Estados 
americ,rnos. - A permaoencia dessa fürma tem de ser forçosa
mente, a lém · da origem de oppressão no interior, a fonte 
perpetua da hostilidade e das guerras com os povos que nos 
rodeiam. - Perante a Eüropa passamos por ser uma democracia 
monarchica que não inspira sympathia nem provoca. adhesão. 
Perante a America passamos por ser uma democracia monar
chisada, onrle o ínstincto e a força elo povo não podem 
preponderar ante o arbítrio e a omnipotenc1a do soberano. -
Em taes condições póde o Brazil considerar-se um paiz isolado, 
não só no seio ela Air.erica, mas no seio cio mundo. - O nosso 
esforço di r ige-se a supprimir este estado de cousas, pondo-nos 
em contacto fraternal com todos os povos, e em solidariedade de
mocratica com o continente de que fa zemos parte. 

R.io ele J aneiro, 3 de d~zembro de 1870, - Joaquim Sllldanha 
Marinho.- Aristides da Silveira Lobo. - Christiano Beneelicto 
Ottoni. - Fla vio Farnese . - Pedro Antonio Ferreira Vianna. 
- Lafayette Rodri gues Pereira. - Be rnardino Pamplona. -
João de Almeida. - Pedro Bandeira, ele Gouvéa. - Francisco 
Rangel P estana. - Henrique Limpo ele Abreu. - Aug·usto 
Cesar de Miranda Azevedo. -Elias Antonio Fraire .-Joa
quim Garcia Pires de Almeida. - Quintino Bocayuva.- Joa
quim Maurício de Abreu.- Miguel Vieira Ferreira. - Luiz Vi
eira Ferreira.- Pedro Rodrigues Soares de Meü·elles.- Julio 
Cesar de Freitas Coutinho .- Alfredo Moreira Pinto. -- Carlos 
Americano Freire. - Jeronymo Simões . - José Teixeira Leitão. 

-- Joã.o Vicente ele Brito Galvão.-José Maria de Albuquerque 
Mello.- Gabri/:Jl José de Freitas.- Joaquim I-Ieleoclorn Gomes. 
- Francisco Antonio Castorino ele Faria . - José Caetano de 
Moraes e Castro. - Octaviano Hudson. - Dr. Luiz ele Souza 
Araujo.-Dr . João Baptista Lopes.- Antonio da Silva Netto. 
Antonio José de Oliveir a Filho.- Francisco Peregl'ino Viriato 
de -Medeiros. - Antonio ele Souza Campos. - Manoel Mnrques e.la 
Silva · Acauan. - Mariano Antonio da Silva.-Francisco Leite 
de Bittencourt Sampaio.- Sa lvador de Mendonça .- Eduardo 
Baptista Roquet te Franco.- Manoel Benicio Foutenelli.- Felix 
José da Costa e Souza . - Paulo Emílio dos Santos Lobo.- .José 

· Lopes ela Silva Trovão. - Antonio Paulino Limpo de Abr0t1. -
Macedo Soclré. - Alfredo Gomes Braga. - Franciso C. de Brisio. 
- Manoel Marques de Freitas . -:- Thomé Ignacio Botelho.
Eduardo Carneiro de Mendonça . -Julio V. Guttierres. -Candido 
Luiz de Andra,Je. -José Jorge Paranhos da Silva.-- Emílio Ran
gel Pestana.-- Antonio Nunes · Galvão. 
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Acta ela installação do Club Tiradentes 

EM 21 DE ABRIL DE 1881 

Ao8 vinte e um dias do mez de abril de mil oitoceoto:s e oi·
·tenta e um, 89° an.niver.mrio do supplicio de Joaquim José _da 
Silva Xavier, reunidos ás 7 boras da tarde na sala da Som-e
dade Brazileira Ensaios Litterarios, os cidadãos abaixo assigna

-dos, reEolvermn por proposta do ·cidadão Timotheo José Luiz 
Alvares Antunes, fun dar uma associação com o nome de Ciub 
T'iradentes, tendo por fim commemorar todos os annos o dia 
21 de abril e effectimr· em 1889 o centenario ela conjuração mi
neira, comprando, si fórpossivel, o terreno em que foi levan
tado o patibulo onde o rnartyr perdeu a vida pela causa da li
berdade. Para dirig- i t' provisoriamente o Club até a sua consti
tuição definitiva foi acclarnada uma directoria. composta dos 
cidadãos Timotheo J. L. A. Antunes como presidente e Fidelis 
Pereira ele Lemos corno secrntario, e para organisarem um pro-

jecto de estatutos foram pelo mesmo modo nomeados os mesmos 
senhores e mais o cidadão Lujz Leitão. Pelu cidadão Timotheo 
J. L. A. Antunes foi lida a lista das pessoas a quem dirigira 
convite para esta reunião, resolvendo-se q ne rossem ellas con
sideradas, corno os presentes, socios installado11es. 

Estando por esta fórma installacfo, a Associ.a.ção, foi lavra~a 
·a presente acta por mim Ficlelis Pereira de Lemos, secreta:r10 
interino, que a subscrivi e assig-no com as pessoas presentes. 

Fidelis Pereira ele Lemos.- Timotheo J. Luiz Alvares Antunes. 
- Mathias Carvalho. - Alfredo Teixeira. - l-I, CampP.llv . - Luiz 
Leitão. - ·u. do .Amaral. - Oornelio Moi·eira. - Sebastião Gui
marcies. - Manoel Bittencourt. - J. Simões. - Silva Guimarltes. 
- Ramiro ele Barros. - E. Rose, de Sena. - Candido Luiz ele · 
Andrade. - Roclolpho Ernesto ele Abreit. - Jose Frederico Sal
viano. - Antonio Camargo. - 1l!f.anoel Timotheo da Costa. - B. 
Eustaq,,,io Teixeira. - Julio de F reitas. - Joaqiiim Henriques 
Costa Reis, - Antonio Ji,stiniano Esteves Junior. - Joaquim Go
mes Braga. 

~\ 

Sentença da Inconfidencia 

. ...................... 
PORTANTO, condemnam ao réo Joaquim José da Silva Xavier, 

·por alcunha o Tiradentes, alferes que foi ela tropa paga da ca
pitania de Minas, a que com baraço e prégão seja conduzido 

~pelas ruas publicas ao logar ela forca, e nella morra morte 
,natural para sempre, e que depois de morto lhe S3ja cortada a 

/ 
) 



61 

' cabeça e. levscla a Villa-Rica, onde etn o logar mais publico della 
ser~ pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma ; 
o seu cor,po será dividido em quatro quartos e pregado_, em pos
tes pe.lo caminho lle Minas, no sitio da Varginha e das Cebolas, 
aonde o réo .1:,eve, as suas inf~mes praticas, e os mais nos sítios 
de rnai.ores povoações., até q:ue o t ,mipo tambem os consuma~ 
DecJ.aram ao réo infame, e infames seus filhos e netos, tendo-os, .. 
e seus bens applicam pr1,r:a o fisco e camara re:11, e a casa em 
que vivia em Villa-Rica será arrasatla e s,llgada, para que nunca 
mais no chão S3 edifique, e, não sendo propria, será avaliada 
e paga ao seu dono pelos bens confiscados, e no mesmo chão • 
se levantará um padrão pelo qual se conserve em memoria a 
infarpia deste abominavel réo, 

Igualmente conclemnam aos r<'.ws Francisco ele Paula Freire 
rle Andrada, tenente coronel que foi dc1 tropa paga d;t capita
nia de Minas, José Alvares Maciel, lgnacio José. de Alvarenga .. 
Peixoto, Domin,Q'0S de Abreu Vieira, Francisco Antonio ele Oli
veira Lopes e Lúiz Vaz ele Toledo Piza, a que com baraço e
pregão sejan-:. conduzidos pelas ruas publicas ao · logar da forca, 

. e nella morram morte n<1tu11al par,, sempre, e depois de mortos 
lhes serão cortadas as suas cabeças e pregadas em postes altos, 
até que o t empo as consuma, as dos réos Francisco de Paula 
Freire de Andrade, José Alvares Macie l e Domingos. ele Abreu 
Vieira nos logares defronte elas suas habitações que tinham em 
Villa-Rica, a do réo Ignacio José ele Alvarenga Peixoto no, 
logar mais publico na Villa ele S. "João de El-Rei, a do réo 
Luiz Vaz de Toledo Piza na Villa ele S. José, e a elo ré0 Fran
cisco Anton,io ele Oliv.eira Lopes defronte elo logar da sua ha:
bitação, na ponta.do morro, e declaram e,3tes réos infames, seus 
filhos e netos, tendo-os, e seus bens confiscados para o fisco e 
a .camara real, e as casas em que vivic1 o réo Francisco de 
Pa.ula, em Villa-Rica, aonde se ajuntavam os réos chefes da, 
co □juração para terem sens infames conventiculos, serão tambem 
arra~aclas e salgadas, sendo prnprias do réo, para que nunca 
1úa,is no chão se edifique. 

Igualmente conclemnn.111 aos réos Salvador Carvalhod0Am<;1,ral 
Gurgel, Jo~é de Rezencle Costa., pai, José de Rezende Costa 
filho e Domingos Vir:lal Barbosa a que com baraço e prégão 
sejam conduzidos pelas ruas publicas ao lagar da forca, e nella 
morram morte. natural para sempre; dec,laram esses réos in
fames, e infames seus filhos e netos, tenrlo-os, e seus bens con
fiscados para o fisco e canmra real -. 

E. para que estas execuções possam fazer-se mais commocla
mente, mandam que no campo de S. Domingos se levante 
uma forra mais al ta úo or·dirnirio, 

Ao ráo Claudio Manoel da Costa, que se matou no carceee, de
claram infame a sua memoria, e infame seus filhos. e netos, 
teJJJdo-os, e os seus bens c0nfiscaclo::; par:1 o fisro e ca1rn:1,ra real. 

Aos. réos Tbomaz Antonio Gonzaga, Viceµte Vieiea ela_. 
Motta, José Ayees Gomes, João dc1 Costa Rodrigues e An--



62 

tonio de Oliveira L:ipes, condemua.m em degredo por toda 
a vida para os presídios de Angola. O réo Gonzaga para 
as Pedras, o réo Vicente Vieira para Angoche, o réo José 
Ayre, para Ambaca, o réo João do Costa Rodrig ues pará 
o Novo Redondo, e o réo Antonio de Oliveira, Lopes pal'a 
Caconcla, ; e se voltarem ao Br.1zil se executara nel les a 
pena, de morte nat ural ela forca, e applicam a metade dos 
bens ele todos estes réo3 pn.ra o fisco e camara real. 

Ao réo João Dias da Motta conclemnam em dez annos de 
degredo para · Benguela, e se voltar a este Estado do Bra
zil, e nelle fór acha.elo, morrerá morte natural na forca, 
e applicam a terç::i. parte de seüs bens para o fisco e camaea real. 

Ao réo Victoriano Gonçalve3 Ve lloso cornlemn:1111 em açou
tes pelas ruas publicas, tres voltas á roda eh forca, e 
degredo por toda a vida p:wa a cidade de Angola, e tor
nando a e3te 8staclo elo Brnzil, e semlo nelle acllaclo, mor,
rerà morte natural na forcri, para sempre; e app licam a me
tade ele seus bens para o fisco e a carnara real. 

Ao réo Ft'ancisco José de Mello, qHe falleceu no carcere, 
declaram sem culpa, e qne se conserve a sua memoria se
g uu,:lo o estado q ne tinha . 

Aos réos Il'Iauoel da Co3ta Capauem,1 e 
Araujo absolvem, jnlganclo pelo tempo 
1_'.lrisão, pm•gad,, q'..mlqne1' peesurnpção que 
resultar nas devassas . 

Faustino Soares ele 
que teem tido ele 
contra elles podia 

Igmllmente absolvem aos réos João Fmncisco elas Chagas, 
Alexandre, escravo elo pq,dre José d:1 Silva ele Oliveira Ro
lim, Manoel .José de Mieauda, e Domingos Fernan cles , por 
se não provar contra elles o que é bastante p ,tri:.1, se lttes 
impór pena; e ao réo Manoel Joaquim ele Sá Pinto cio 
Rego Fortes, falleciclo no carcere, declaram sem culpa, e 
,que se couserve a su1 memoria segundo o estado que tinha. 

Aos réos Fernando José Ribeiro e José Martins Borges 
condemnam ao primairo em degredo por toda a vida p,,ra 
Benguela e em 200$ para as clespezas da relação, e ao réo 
José Martins Borges em açoites pelas ruas publicas e 10 
annos de galés ; e pS1guem os réM as custas. Rio de Ja
neiro, 18 cb abril de 1792. - Com a rubrica do Vice-Rei, 
Vasaoncellos, Gomes Ribeiro, Cruz; e Silva Veiga, Dr. Figitei
reclo, Guerreiro, .Muntei1·0, Gayoso. 

O logar elo supplicio 

Affirmava-se gera.lmente, alludinclo-se a e;rncução de Tira
dentes, qu~ o theatro_ de t ão revoltante scena fôrn a ex-praça da. 
·Constitmç~w, conlle~1cla tambem pelo nome mais antigo ele 
Largo do Rocio. 



63 

Entret:1Dto, e j á em ontra occas1ao fizemos algumas reflexões 
a esse respeito, a certidão authentica extrahida do processo diz 
terminantemente que a sentença do grande martyr da conjura
ção mineira executou-se no campo de S. Do1ningos, em 2 1 de 
abril ele 1792 . 

Como el'a natural, houve commentarios sobre essa clivergen
cia, mas afin ,ü sempre a duvida subsistia . 

Felizmente a exposição da Sociedade de Geographia forneceu
nos ensejos de verificar onde ex1stio o antigo campo de S . Do
mingo::; , até hoje, cremos, completamente desconhecido da ge
ração actual. 

Em cluas plantD.s da cidade do Rio de ,Janeiro, contendo o 
plano das fortili.cações da parte de terra, ambas rcmettidas pela 
secreta ria ele estrangeiros, sendo uma levantada pelo bri gadeiro 
Funk e a outm pelo sargento-mor João Francisco Roscio, vindos 
de Portugal ern 1769, está perfdtamente determinado o campo de 
S. Domingos . 

Comprel1011dia elle então o extenso terreno que, partindo dos 
fundos da ig-rejinba de S. Domingos, seguia em direcção ao 
camp'.l de Sant' An na, correndo parallelo á n1a do Sabão ; e d'ahi, 
prolongando-se além do espaço occup;:i,do pela rua Larga de 
S. Joaquim, continuava até a antiga chacara do Casado . 

Da praça da Constituiçã.o até a rua cio General Camara (antiga 
do Sabão) estão mencionadas as mesmas ruas que ainda existem, 
apenas com alterações de alguns nomes, que posteriormente lhes 
deram. 

E' eviclente que o campo ele S. Domingos achava-se assim 
num extremo opposto ao largo do Rocio (designado este ultimo 
já sob o nome de praça da Lampadosa na planta ela cidade feita 
em 1808), e pam robustecer mais esta opinião lembramos o se-
guinte facto: _ 

Tendo o l\1arguez do Lavradio, cujo governo t erminou em 
1759, mandado retirar elo recinto da cidade para o Vallongo os 
negros importados da Costa d' Africa, de terminou que, quando ti
vessem de seguir para os traball103 das minas geraes, das fa
zendas, etc., o fizessem pelo campo de S . Domingos . 
. O corollario a tirar destes novos elementos, sómente agora 
conhecidos, é que não foi na praça da Constituição que os instru
mentos da, mais nefanda tyrannia levantaram o cadafalso, onde 
o maior dos heróes da Inconfideocia pagou com a vida toda a pu
jança elo seu patriotismo e todo o a.mor que dedicára a esta grande 
nação. 

Como homenagem ao civismo do esforçado cidadão, a quem a 
posteridade lrn muito rec0bea em seu seio sob o nome legendaria 
de Tiradentes, offerecernos hoje apenas estes ligeiros aponta
mentos. 

Americo Vespucio. 

1889 
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Nota.- Po.steriormeute à publi.c1ção de um artigo na Gazetci 
ele Notic;ias sobre es te mesmo assumpto, fomos informados pelo 
honrado industr-ia l tlesta praça, o Sr . B9rnardo Pinto ela exis
tenci,t ele uma obra, intitulada, Ephemerides ela nova histor ia, 
original brazileiPo e edição portug ueza elos fins do seculo pas
sado, em que vem clescripta a execução de Tir,tclen tes e traçado 
o itioerario seguido peh victima até o cadafa lso, que fôra leva.a- · 
fado nas proximidarles oode hoje e3tá o largo ele S . Domingos . 
O Sr . Bernardo Pinto possuio a lgum tempo um exemplar elas 
Ephemerilles; não se rec.orda, porém, cio nome tlo n.nt.nr Infeliz
mente todas as pe,quizas que temos feito para encontrar um 
livro tão precioso teem sido in frnctiferas. 

O 21 de abril de 1891 

O Club Tirarleutes mc1.is uma vez tlá peovas do seu patriotismo 
com a commemoração de hoje. 

E' c::im es tas festas civicas que s~ faz ensinamento e se· dá lição 
de amor da patria e ele civismo as novns gerações . 

Trabalhador incansavel da causa repub lican a, não o assusta
vam nunca nem a, inclilfeeença pL1blica, nem a,s ameaças dos g·o

. veri10s morn1,rchico;;. 
Sampaio Fel'L'u.z, o enthu3üisfa republicano, Vicen te ele Souza,. 

o fluente orador democrat.1., Ubaldino elo Amaru.1, o car acter in
t rausige11te e p3.ttiotico , Quintino B:icayuva, o clrnfe querido e 
respeitado, alli se reuniam sempre a d:u lições de incitamento e 
dé coragem. Nunca os mag-oou a pequenez do numero Llo audi
toria, mrnca 03 embarg·ou 110 ca,minllo que h.a,viam trnçado o 
medo cios que não desejavam compromette1'-se. 

Ouvi as suas conferencias; e a, sua palavra inspirada, a icléa 
clolor,0 s:1 do martyr braziletro, me retemperaram muitas vezes a. 
c1'etlça r epublicaua , me trouxel'am. muitas veze.s a esperança do 
t riurnpho, o conforto ao Jr,sconso lo a que me levava a indi:ffe
renÇJ, g·era l, iodiITerença a que nos levou o tibi0 ctracter l1:t,t in0 
dos pX'i1ól1eiros povoadores desta t enH . 

Hoje, que est á feit,1, a Repu blica , e que e1:1lt•e risos e festas 
ensinámos ao mundo inteiro como se faze,11 revoluções; hoje, que 
não nos prende o peso da 1nonarchia, que se não compram con
seiencias à força de lisoujas, que se n5.o a,nnu llarn caracteres á 
custa de torpezas, que se não confundem as fa,rclas com as li'brés 
elos veadores , pergmltam alguns: Por que subsiste m clubs repa
blicanos? O que teem ainda a úww ? 

A q0Hrn1em0ração ele hoje ahi está para r esr:ioncler-lhes. 
A missão do Club Ti radentes subsiste na Republica. A sua pro

paganda é tão nocessaria hoje como llontem. 
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Então énsinava a reagrr, ·a,Itictar -e a ·vencel'; ago1;a 'ensma a 
respeit3,r a memoria dos rnar'tyres d,L Idéa., dá lições de civ1füiro 
às gel'ações que ágora entram na 'vida. 

O que para nós hoje é uma commemoração ,pezarosa, é j')a1·a 
nossos filhos uma festa e ás suas pergüntas infantis n:ós de've'Jin'ós 
uma resposta . · 

Essa resposta., que nos r eportt1, a 1792, é uma lição de historia 
patria; e nos cerebros que ora começam a raciócfnar ha o 1des
lumbmmento da causa, ha o respeito pelo martyrio. 

Salve l benem(=lrfto club, que nos proporcionas poí• estn fürma 
a occasião ele ensinarmos a nossas rnul'heres e !a nossos filh'os o 
que ha de grande e de nobre no coração brazifoiro. 

Bem hajas tu que assim evocas com a lembrança de J'daquün 
José da Silva Xavier a memoria ele tantos mar-ty·res, de ta·ntos 
esforços mallogrados em 92, em 17, em ·24, em 35 e em tantas 
datas celebres pela firmeza de caracter daquelles 'que as 'escre
veram nas paginas da historia brazileira com o mais precioso do 
seu rnngue ! 

A mentira da igreja não ensinou á rainha sanguinaria que 'die~ 
fendiam a mesma causa puramente repubficana Tiradentes ·e o 
carpinteiro ele Nazareth ! 

Entre D. Maria, ·a beata, e 'Silva Xavier, o proto-martyi', ha 
um abys_mo. 

Viva a Republica! 

Ecluai'do ele Borja Reil!!i 

-Mutantur 

Mudaram-se os tempos, o 21 ele abril actual faz ·contraste com 
o 21 de abril ele 1792. Decori'em 98 annos, e em to'do esse espaço 
ele quasi um seculo, quantas aspirações mallograclas, quantas 'de
dicações esmorecidas, q ua:'n ta anci edad e pelo advento da 1-iberdaéte? 

Os velhos desanimavam, não esperando ver, si.nãJo ao fong'e, a 
terra promettida : toda a -sua lida .. consi5tia ·em encoranar a ar
dente mocidade, dizendo-lhe que o dia da redempção estava pres
tes a chegar. E diziam-no, increclulos, no intimo de seus coraç:ões, 
mas, occultancto aos 'moços a sua incredulidade, não obstante 
.apregoavam inr.essantemente que estavam proximos os tempos 
em que esta feitoria bragantina seria de todo libertada do jugo 
imperial. 

Desse modo alentavam elles as esperanças ela generosa moci
dade, e, quaes vestaes, não deixavam que se apagasse o fogo 
sagrado. Com os olhos voltados para as heroicas epocas de 1792, 

R. 5 
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1817 e 1824, elle§l, velhos, mas fil'm0s nas santas crenças, pro
curavam, fitando essas dafas gloriosas, ganhar alento e iospi
ral-o aos desalentados para alcançarem a desejada méta. 
, · Ainda que, sem esperança ele chegatem ao fim, não de~anima
va.m, mostrando o lado onde estava o pon to luminoso, indicador 
da estrada ela terrJ, da. redernpç1'to. 

Perseverança! Eis o que constantemente diziam aos impaciei1-'
tes e desanimados . 

Dous clubs, o de S. Cllristovão e o ele Tiradentes ( porque ríã.o 
dizei-o 1) aggremianclo por muitos annos todos. os crentes ela 
santa causa, já promovendo conferencias l_)ublicas, já festejanclo 
os martyres ela liberdade, conteibuiram e muito para o progresso 
das icléas republicanas . 
. Eis em resumo a historia do partido republicano em todo o 
tempo da monarcllia, até que, contra a expectativa ele todos, 
mudou-se o scenario político, e, como dizem as sagradas lettras, 
as trevas tornavam-se em luz, a noite succedeu o dia. 

B.ontem monarcbia, hoje Republica ; hontem um vil rebanho, 
h0je um povo livre. 

Depois de decorridos 98 ::wnos, clestle o supplicio de Til'adentes, 
o primeiro que apontou-nos o caminho ela liberdade, chegamos 
finalmente á nossa Çhanaan, tendo cleixado no ca,minho muitos ele 
nossos guias, que desappareceram cl'entre nós e que não cessaram 
até ao ultimo momento ele encorajar-nos, e de nos aconselhar a, 
união. Tivemol-a , e mais felizes do que os nossos antepassados, 
trans.r.omos o Jordão ela liberdade e tornamos conta elo sólo infi
cionado da monarchia. 

Foi no glorioso dia 15 de novembro de 1889, que o exercito, 
essa classe que o ex-imperador não pôde de todo corrompe!', 
unido com a briosa armarla, estendeu seu L1raço possante ao povo , 
e o ajudou a libertar-se do jugo monarchico. 

E agora que somos livres, nós brazileiros, nós do Club Tira
dentes, podemos já desassombrada,mente festejar a gloriosa data 
de 21 de abri l, mostrando o contraste que ha entre as duns. 

Em 1792 um povo, aviltado pela mais brutal elas monarchias 
· <rnropéas, assistiu com boçal indifl'erença ao supplicio de Tira
dentes; em 1890 um povo livre, assiste as festas, que se celebram 
para perpetuar na memoria dos brazileieos o nome de Joaquim 
.Tose ela Silva Xavier - o legendn,rio Tirndentes, o proto-martyr 
de nossa liberdade . 

Capital Federal, 2 1 de abril de 1890, 2" da Liberdade e cl:1 Re
publica Brazileira. 

Timotheo Antunes. 
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Tiradentes 

No dia 21 de abril de 1792, a cidade cio Rio ele Janeiro assistiu
commovich ao mais atroz dos espectacu]o3, que jámais possam: 
macular 0 3 annaes da Historia. 

Decretara-se o reg-osi.jo popular, bandos publicas, Te Deuni, 
lumi1urin,s p::i r tres noites; em nome da clemencia cl;1 rainha, se.. 
es1uartej a.ra o cadaver ele um condemnado político ! 

l!i os q_ucirtos sahidos claquelle matadouro humano foram 'leva
dos daqui até Villa Ricc1,, sendo collocaclos em postes nos di:ffe
rentes ponto::; cln, estr.1cla, onde o reo teve as suas infain~s pra-
tic~. . . 

A cabeçri elo nmrtyr foi lev,wtada na praça principal da, capi-
t i l ele\, Capitapia, ate que o tempoa consumisse, como um espectro, 
de terror destinado a abater a mente rebelde elos Inconfi,dentes. 

Po1· honra deste povo, n, Historia attesta, que a reacção do 
sentimento nac ional contl\1, a criminos:i, affronta assim feita ás 
leis da humanidade, começou 11,qui desde o dia mesmo ela perpe
tração elo attentaclo regio. 

A população horrorisacl1, recolheu-se em sua concentração de-
dôr ; e o nom2 do mc1,rtyr ci L cub. va de boca em boca, como uma 
legenda sagrada. · 

Mão piedosa, soccorrendo-se ás trevas dJ, noite, arrancou do, 
alto do post0 a cabeç11 ele Tiradentes, resguardando-a p::tra sem
pre no sacrario da familia. 

A idéa, que se pensava po:ler trucidar naquella -profanação sa
crilega elo cadaver, asylou -se no coração de povo, esse eterno 
v ingador de tocla.s as ca usas nobres; e é ho.ie a flammul a, sa
gTada que symbolisa os clesti11os de noss[l, patria ! 

Honra ao Cliib Tiradentes, que converteu o g lorioso nome do. 
·martyr em um verbo omnipotente de patriotismo, honrando aCY· 
mesmo tempo o altivo sentimento ela reivindicação nacional! 

Honr., L, este povo, que, radiante das alegrias da victoria hon
tem obtida, vem trazer o culto do seu mais respeito3o reconhe
cimento ao grnnde rnartyr, que primeiro deu seu sangue pela. 
mmsf1 ela Republica no Brazil, suppliciado na praça publica! 

Capitrd Federal, 21 de abril de 1890. 
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21 de abril de 1792 

Esta data que vinculou nas terras do Brazi l a supremacift das 
idéas republicanas pelo martyrologio do mineiro, illustre filho 

• ~o ,pà'vo e p1•ototypo de civismó e cio amor patrio, é festejada 
felizm ente com o maior jubilo e1n todas as exten~ões, planaltos e 
montanhas do vasto territorio brazileiro. 

Os heroes dé 15 de iiovembro fizeram desta conquista ideal e 
tão almiíjadá utna realicl,àde n.ssombrosa, uma imposição ao 
mundo clvilisado, sein perdà da Jnehor parcella de sangue ! 

Sem parar siqúei• um instante a sua vida activissima quer na 
industria quéí' na familia, nós os braZ'ileiros nos lib'ertamos elo 
jugo tyrahbo e fei'rehho dd despotisl'no da monarchia, debaixo da 
maior effusão e contentamento. · 

A liberdade e à pafria devem-nos portanto ser mLiito queridas. 
D()soubr.án:io-ilo,s respeitósos pe1'arite o g·lorioso martyr, hon

rando os hetóes de 15 de íwv'erhbro ! 

Jlfanoel Timotheo dá Costa . 

Ractrlif 

Em 17 de março ci.e 1825 são . exec,utados na forca os gioriosos 
revolucionar-ias de Pernambuco; João Guilherme Ractclif, Joaquim 
da Siiva Loure,irõ e João Metrowich, que tiveram parte na Re
volução dB ·1824. Ractclif1 quando, subindo intrepidamente ao 
patíbulo; chegou ao setimo degráo, voltou-se para o povo e pro
nunciou '<-IS seguintes i.m1:nortaes palavras : Brazileiros, eu mor.ro 
pela causa da razão, da Justiça e da liberdade ! Pmza ao céo que 
o meu sangue seja o ultimo que se derra1he no Brazi l e no mundo, 
por motivos politicos ! 

E a estas ultimas palavras o padre que o acompanha faz-lhe 
signal para calar-se e o glorioso martyr da. liberdade ainda disse: 
Eu me resigno e morro pela:-liberdade .. . Ractolif era natural de 
Portugal, e João Metrowich, ela ilhà de Malta, ao sul da 
Italia. ·· 
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Revolucão ele· 7 de abr-il de 1831 

- Revolução popular, no Rio de Janefro, cuj_0 fim é 
obrigar Pe:lro I a abd icar ou eliminal-o ele quak1uer manei-ra. O 
governo de Pedro l era na verdade c-larament9 despotico e• hostH 
a todo acto-favoravel á n:wão bra.zi.leira, ou porque fosse coBtrario 
aos seus egoistico:::; interasses dymnasticos ou p::i_rque• fosse ccm
trario aos seus interesses pessoaes . Entretanto, tinhR- a virtude 
de ser franco e ab3rt~mente inimigo das imtitui'ções e · idéas li
vre3 sem servir-se da « capa do constitucionalismo monarchico->>-. 

A revolução de ver ta t er por obj ec tivo final a deelaraçao da 
Republica, por,1ue o espírito d it população er.:t clara.m311,te pel·as 
idéas democraticas ; mas como em. todos 0s ,g rand'e3 choque& po
pnLnres apparecem em,segui.da , a t omar direco.ão· do m ovimento 
politico, a lém dos ci'cl1.dãos patriot ,1s e convi·cto3 era verdadeira 
aspi,ração popular, os de11omiú11.d-0s sensato-se rnoderarJros, e- como 
são sempre homens ele g rande infílu3nei'a no domínio da politica 
e ela imprensa, arrastam comsigo para uma crirecção opposta nã·o 
só a parte atrnzallD. ela classe dirigante, como t a mbsm a. massa 
do p::ivo, qQe é sempre por fé. e espont aneamente q•ue abraça. 
uma causa . 

Assim é q.ue, em vez de proclam'l.r-se a R.epu-blica e e.:;tab1le
cer-se o governo popular e temporario, r econheceu-se o direito 
á posse vita,licia do governo do Estado a D. Pedro II, que t inha 
apenas 5 anno3 de id tde. Pl>r este motivo instit·uiu-se logo depois 
a ragencia trina. 

Ent.ratanto teve esta revolução resultados benefico3, pois pro
d'uziu no espir ita popular:'\. aspiração de instituições mais JiilJeraes 
e consentanec"lS com os seus sen timentos e com as suas necessi
dades. Realizou-se por isso. em 1834· a re forma. d'a eonst'ituição, que 
JD·edro l re~ votar em 18'24 por meio·da força, sendo pro.mul'g·a.cla 
a lei do acto adclicional, cujo espirilo é 8.l'tamente dem0cra,tico, 
l'eí que fo i ct·epois v.ictima de uma interpretação que a reduziu a 
zero, sendo-nos impingida, outra vez ru cumtí'tui.ção outorgada. 
pelo primeiro imperador. 

(·Almana,k RepublicanJ .) 

1nstaUaç·ão- em, 0 de- noveníl'b1'01 eh~ 1836, doi Estaelo 
Republicano Rio-G'randense na:villa d'e Piratiny 

Tão urgente e esperado ,era j á· e-sse pTOcedimenio, que foi. en...., 
t-husiastica-mente appla;udiclo• pelos ver,:htdefros patl'i'otas, quei 
corre1·am· áquelle loga1• aux;iHa-ndo -se todos com suas for.;ias . 
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Recorrendo ao imparcia l historiador, o Dr . Assis Brazi l, vere
mos em suas ultimas palavnts referentes ao memoí·ave l facto, 
qual a orig·em e clausulas propostas por flquelles clistinctos 
cidadãos. 

« De toda parte concorria o povo para Piratiny; muitos vi
n lmm pela consiclera,;ão ela segur<rnça pessoal e todos pelo de
sejo de tomar parte na constituição ela Republica . 

Ionnmeros chefes mil itares, desses que as revoluções impro
visam e que são por isso mesmo os melllores, porque são filhos 
da necessiclade ·e não dos favore:; de um g·overno, estancieiros e 
negocian t es abast a.dos de todos os logare.;; , que sacrificavam 
fortuna e futuro por não sacrificar as opiniões, que em melhores 
tempos haviam sustentaio; bomens de t eclas as classes e pl'o
.fissões, nacionaes e estrang·e1ros, advogados, medicas, sacerdotes, 
arlistas , uns que empunhavam as armas e entravam nas fileiras 
-como soldados, outros que despoj avam-se dos seus bens para 
auxiliar o empenho commum; todos chegando simultaneamente 
por diversos e oppostos caminhos, encheram dentro ele poucos 
dias a pequena villa e transformaram a soturna quietaçi.í.o habi
tual, no agitado borborinho c..le um congresso clelibeeativo . 

A camara municipal tornou- se o centro ele toda a elabo1'ação. 
Todos os vei-eadores eram republicanos . · 
Eram elles : Vicente Lucas de Oliveira, presicle11te; Fra.ncisco 

Moreira da Sil va Verde, Antonio Corrêa da Si lv<t, João Antonio 
.de Moraes, J osé Pereim üa Silva Cacorio e Seraphirn José da 
.Si lveira . 

O vereador Villela por enfermo não compareceu. 
O prnsidente propoz, entre outras medidas, a independencia e 

,a republica com a cl,rnsul ::i, de lig·ar-se pelos laço:, da, federação 
áquellas das p1'ovincias do Bmzil que adoptassem o mesmo sy
stem a de governo. 

Reuniu-se novamente a ca.mara no dia 6 . 
fütava combinado que fosse esse o dia di1, eleiçfo elos prirnei

ll.'OS magistrados da Republica. 
Dentro e fóra elo recinto simples e modesto ag·gfomerava- se 

unrn gmncle massa ele povo . Do aspec to g·eral desse ajunt amento 
que pela primeira vez se via depois elo grito revo-Jucionario, 
resumbrav[\, um accento ele profunda solemnillade, que transluzia 
J.JO semblante de cada um dos congregados. 

Estava a lli o coronel Antonio de Souza Netto, na plenitude 
,da, sua gloriosa vida, revel ando ainda claros no rosto os traços 
,da belleza physica ele que e1 a dotado , e essas tenclencias cava
:theiresca s, que fizeram clelle até á velltice - um galanteador, 
·um soldado e um pat riota, em tudo extremado e ardente ; f\O 
.seu lado sentava-se o nobre velho José Gomes de Vasconcellos 
.Jardim, que não levou em conta o peso elos annos e os cuidados 
,de uma grande fol' tuna para nrrojnr-se á defesa das suas idéas, 
.embora nos azares de uma revolução ; ficava-lhe vizinho Domin
_gos José de Almeida, g-rave e pensativo, cGmo que .l he passava. 
,,já pelo pensamento a efficaz direcção que havia de imprimir á 
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nova patria, qLrn se .estava creando; estava tambem alli Joaquim 
Pedro Soares, ten<,nte- corouel, ajudante general e commaudànte 
elo l O corpo ele lanceiro3, esses semi-barbaras redimidos da escra
vidão, que a sua bmv urn g·uiava ao comlJate com a impetuosi• 
dade ela torrente; o major Joaquim Teixeira Nunes , seu imme
clia to, raro e legitimo t .rpo elo verdadeiro gaucho, cujo denodo 
espantou um dia o proprio Ga,ribalcli, o homem que a füma con
sagrou o mais valente deste seculo ; Antonio Vicente ela Fon
touea, espi rito culto e grande talento ; o Dr. Antonio Pereira ele 
Siqueir,1, Leitão ; o major José Mariano de Mattos ; o capitão 
Manoel ele Macedo Brurn da Silveira ; o advogado José Pinheiro 
ele Ulhoa Cintl'a; o tenente-coronel José Alves ele Moraes ; o 
padre Mig uel Justino Garcez Moncada, e grande numero ele 
outros patriotas que vinham concorrer com a sua presença e o 
seu voto para a insta llação desse Estado a que iriam mais tarde 
sacrificar o saugue e a vida. 

Est ranhas commoções deveriam agitar a alma desses ho:
mens, no momento supremo_, em que se iam des prender da 
sujeição à p,ttria antiga e assumir a responsP.bilidade da incle
pendencia . 

Erros funestos daqnelles ét qu em estava confütda a direcção 
dessa patria os haviam precipitaclo fóra do tecto em que nasce
r am ; a idéa da gr ,rncleza da lucta, que fütalmente se tinha 
tle seguir, dos sacriB.cios, que era preciso affrontar e vencer, 
elas pri.vações e da miseria que acompanham as guerrclS civis; 
a lembrança ele que para t riumphar era preciso subj agar a 
1'esistencia de um v"isto irnperio, vinte vezes maior do que a 
porção rehellada, tudo isso e mil outras conjectnras assaltavam 
o animo da assemblé,t e produziam, pela contracção dos espiritos, 
um silencio magestoso e solemne. 

Em meio desse silencio levautou-se o president e, e, iudicando 
o fim do r.juntamento, pediu as opiniões de Net.to e Almeida 
sobre a possibilidade ele e.ffectuar- se ja a eleição. Ambos enten
deram que devia t ratar-se clella desde logo. · 

A camara officiou enfüo ao general Lima e Silva, e chegada a 
respostc1,, começou o povo a depositar na urna os seus su.ffragios . 

Por numerosos que fossem alli os concurrentes, eram, todavia, 
1ioucos para crear o chefe de um Estado, mas as circumsbncias 
tudo justificam, e em assumptos semelhantes com a regularidade 
e independe ncia , que nest,1, r einou . 

O presidente escolhido foi Bento Gonçalves, cidadão que 
estava ausente, nas mãos do inimigo, sem possibilidade de fazer 
pressão sobra os eleitores. 

O militarismo em nada influiu; a opinião do comnmndante 
em chefe elo pequeno exercito era que o presidente fosse outro 
que não o nomeado. 

Foram em seguida proclamados eleitos vice- presidente os 
cidadãos Antonio Paula da Fontoura, José Marianno ele Mattos,· 
Domingos Jose ele Almeida e Ig-nacio José de Oliveira Gui-
marães. · 
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.Qe3t!:JS só era militar o. seg;unclo, que tin h_a por si a I'.élcom
menda_ção de ser hpmem d.e vast.os conhecimento:;;; ·ta.nto que 
mais, t;;).rde, ex;ti,ncta a reP._ublic a. , o go:vern_o, do Brazil o achou 
dig110 do cargo de. min istco da g·uerra . . 

O, ppesidente e:;;co!Jüdo estt1,va ausente;- não convinha ao novo 
EsJado organizar-se com a vaci llação dos governos interinos ; 
del.iberou-se poP isso que dev ia see eleito u 11 substituto effectivo · 
de Beoto Gon_çalves. 

A eleição para esse novo. cargo recabiu na pessoa do cidadio 
José Gome3 d.e Vas~oncellos, Ja.rd,im .. 

. No mes1.Bo dia as novas au,toricl >1.des prestaram j tu·ame.n to. 
Todas. ell.as tinh·un sid.o votadas com a condição pralimilrnr 

de d 3porem o po:ler no seio da assembléa con ;;tituinte, ccrn 
vocandp-a logo que as circum,tancias e:;;peci tes do E-;tad.o o. 
perm ittissem. 

Gomes Jardim tomou posse e nom!:)OU: seu miqisterio, di:;;tri-. 
buii1do.assim as pastas: Domingos Jos1 de·Al1neida, mini;;tro ela 
fazen(;).a, accumulanclo a pasta do i.nterior ; .José Marianno, mi
nistro da guer,ra .e rn,arinhl', ;· Ulhôa. Cintra, min istw d_ajust-iça 
e estrangeiro. 

Assim ficou definitivament-e ina ugurada,.no dia. 6 ele noverri,bro, 
J\,. Jiepublic.t . Rio::G.ran.dense. )> 

F1·. Joaquim do Amoe Divino (faneca 

Em. 13 cb hneiro ele 1825 é fu 2; ilado e3te gl'a.nde patriota e 
míl,gnanimo republicano, um dos chefes da, revoluGâo pernam-,, 
bucan >1. que se tra.nsformou na Confe 0leraç ,'fo do Equado Y' , pro
clamada em 1824 •. 

J,u,nbmente com, o denod11,d9 defen.soe das lib::irdades p'.l.trias 
qu!l. eram comprimidas p3la ty.ea.nni 'I. de. Pefr0 I foram, f,u.úla~los 
mui.tos outros cidadãos, en~re. os quaes. ach,n r.a.-se o preto Ag·os 
tinho, que, com) JUil<jor,,_ commanfava. um. b:1tal_hã'J; sendo o , 
defensor ela honra e vida, rlas familias e o.prot~ctor clo ,commsl'.icio 
que.nelle tinho. um defensor . contra os s<tques e viol13nci.as ele 
um, scelerado de nome Emi lir.i,no que rouhava. as povoaçõe3. 

Ap3z,1r de ser geral o l)9dido do poy:o ,para que este cidadão 
fo3se perdoado, a jus.liça impel'ial não quiz e:;;quecer a. rabellião 
de Agostinho cont.ra o throno e mandou , fuzil ,aJ,o perdo1ndo , 
entretanto a Emiliano, o faccinora, que t ambem tinha-. sido preso . 
e,condemnado. Fr,ei Can!;lr.a, o. glorioso mar.tyt ela revolução 
:permambucc1na, deixou de existil' • ás 9 hor.as da manhã, corno 
at,tesLt a seguinte certidão, padtã0 de yergonha da, monar;ch\a 
brazi leira: 



«· Oertitico ,q11e,o , r.éo ,frei Joaqllim ,do ~mor. Di•vino Caneca· foi 
conduzido, ao ,loO'füt'. ela; forca. chs Cinco . P,onta::1, e ahi, pelas 
9 horas . cla m ;1nhã\ paieceu morte natural ,em -cumprimento .da 
sentenç t, ria, cornmi~~fo miitt.ar ,. que o julgou, depois de ser, 
desautorado , das Gr,dens, n1. igreja, elo . Ter,ço, . na , fórma clo,s 
Sageados Canones ; sendo abclo a uma. das hastes da forc :i., foi 
fuzilado de ordem do ,E;{l11. . gen er .11 e mais mem])t',OS da elita 
commissão, vistp·não pod.er ser , enfor.cado pela , desobediencia elos 
carrascos, do que t,u(lo dou fé, s,mdo e.;te acto presidido pelo 
vereador m:;i,is velho do s,nado desta,.cidacle, o Dr. An tonio J,osé 
ALves Ferrairct, ar.varado ,emjuiz da fór_a. B,@cife de Pernambuco, 
13 ·de janeiro de 1825,,-0 escrivão .elo crime da B,ebção; Miguel, 
Archanjo Posthoimo elo Nascimento. )> 

Domingos José Martins. 

Era um dos valentes chefes ela, Revolução Pernambucana, semlo. 
enforcado na Bahia aos 36 annos ele id,,de ,em ,1817. 

Patriota sincero, foi Domingos Martins - quem .teve a . lembrcrnça 
de estabelecer-se um governo provisorio , que ,dirigisse os destinos 
da Revolução, o que efl'ectiYamente· se realizou a 7. de m-:i.rço. Esse 
governo fic,)u composto dos seguintes cidadãos: capitão Dornin~os 
Theotonio Jorge, tâmbem nomeado govert.1ador elas arm 1,s, pa11re 
João R. Pe3soa de Mello, Dr. José Luiz de M 3ndonça, M·tnoel 
CorrêJ, de A r,wjo e Domingos ~ãrtin ,; . Eu via•lo em tenra idade 
para Londras, onde se educou, Martins a ll i contfühiu amisacle 
com o famoso general Mirand,1,, h eroe da R':lvolução Ffünc,3za e 
que empreh,3ndia libeP.tar a, Amer,ica. Ffosp :mhola .. 

Ao encaminh'tr-s0 p:tra a forca, o v,,l~nte patriota, voltando-se 
parét os sorlados qlle o conduziam, disse: « Vinde executar as 

· ordens do vos ,,;o S:ütão; eu morro pela lib3rdade ... )> 
A mão de um rraéle , refere-nos o Dr. Muuiz Tav,tres, tapan lo

lhe a . bocca, ní"i,o o deixou ac lbae as p ,1,la:vr,1,s. 
Doming . .1s Mtwtins era. nltur.a l ele ltctpenürim, Es tado do E1pi

rito , San to . 

Att~ntado contra Lopes· Trov:ão, 

Em 30 · de· outubro , ele 1881~ o Dr. Lop9S 0.Trovão, ladeado ·, ele · 
Alberto de CJrvalho, Alrne\d l Pernambuco; F.ail'illa.Nunes, Fet'l'O , 
Cardo30 e tenente · Noya, celebea,. às 5 , llora.s da, tarde; no . largo 
do Rocio, pert:lnte uma multidão müor ele seís,mil · p3ssoas, um· 
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com1c10 contea. a. reforma eleitoral elo ministerio Sa.raiva, que ia 
ser, no dia seguinte, posta em execução pela primeira. vez. 

De pé sobre uma 1116Sa ao lado direito ela e3 tatua ele Pedro I, 
apenas prnfe1•e as primeiras palavras, é aggredi,.lo pelo cl1efe de 
policia e• dous elos seus c1elegaclos a frente de uma massa de vaga
bunJos e fücinoei1s muito couhecid03, e por certo galopim e leito 
ral, igmdmente muito conhecido, que tinha marchaclv ela propri-a, 
casa do ministro da justiça á, testa de uma columna de vagabun
do3 embria.g-acks e agen tes secreto3 cl .1, policia. 

Constrangido pelos seus amigos, o oraelor desce ela mesa e com 
elles e o povo que os defondio, com valor, entra na l'Lla do Es pi
rita-Santo a.fim de fr terminar o seu discurso em um dos tres · 

· teatr c,s daquella rua. 
Impedidos ele executar este plano, eufram no cafü Lucinda e do 

seu recinto repellem, n'uma rafrega feroz, os assaltantes; estes 
fecham as portas elo edificio e d'ahi passam para a casa contig ua, 
de onde sahiram ás 10 horas da noite um a um, depois de t erem 
cantado e da,nsado com as empregadas da casa, que era um es ta
belecimento ele costm·as . 

Os aggressores, furiosos por terem sido repellidos com supe
rioridade, formam uma gmncle mal ta que, em correria se lvagem, 
perco1·re as ruas mais centraes ela cidade, e,pancando transeuntes 
inermes, saqueando armazeos, destruindo typographia,s , a luz 
funebre de archotes e aos berros de viva o imperado1· e~ monar
chia e morm Lopes Trovão e a Republica . 

( Almanalc Repulilicano) 

1." sessão da Assembléa Constituinte da Republica 
Rio Granclense 

Reali;;a-se em 1 de dezembro ele 1842 a primeir,1, sessão orcli
naria da Assemblé'., Constituinte ela Republica Rio Grandense, 
na villa cio Alegrete, compar ecenclo 22 deputados e estando pee
sente o cidadão presidente da Republica, g·enera l Bento Gonçalves 
ela Silva, o qua.l lê a sua, rnensag·em a Assembléa, collocando no 
seio desta os poderes que até então tinham sido exercidos só
mente por e lle. O presidente ela, Republica, declara á Assembléa 
as causus que pl'Oduziram tanta demora na installação da, Consti
tuiute Republicana visto o incessante estado de luctas em que se 
achava o paiz. 

Lembra a prompta discussão e promulgação da constituição po
litica do Estado e outras medidas tendentes a regularisar a s ua 
govel'nação aclministrati va . 

Procede-se logo depois ela r etirada elo presidente ú eleição da, . 
mesa, recahindo a de presidente sobre o padre Hildebrando de 
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Freitas Pedroso, sendo nomeada tambe m neste clh urna commis
são que é iucum bicla de comprimenta.r o presidente da Republi ca 
pelos seus bons se t'viços e devotamente á patria. · 
· Esta Assemhléa Constituinte este re em trabalho desde est e dia 
at é 10 de fevereiro de 1843, fazendo urna proclamação a todas as 
Nações, votou um decreto em que r egulava a maneira pela 
qual deviam ser sanccionadas as lei.3, nomeou t ambem uma com.
missão de cin co membros para confeccionar o projecto da consti
tuição da Republica, ficando aquella compo;; ta elos cidadãos José 
Pinheiro de Ulhoa Cintm, Dr . Francisco ele Sa Brito, maj or José 
Mariauno ele M,tttos, Serafim dos Anjos França e Domingo, José 
de Almeida: 

A Sabinacla 

Em 7 de novembro de 1837 tem logar na província ela Bahi.a a 
patriotica. revolução denominada, Sabinaia . 

Houve nesta revolução um caracter popular verdadeiramente 
republicano. 

Na acta lê-se como promotores ela revolução, a tropa, o povo 
a guarda nacional e policial. . . 

A presielencia do estado foi dada a Innocencio da Rocha Galvão. 
Houve quem acreditasse que na Sabinada entraram instigações 

de Bento Gonçalves, o g lorioso chefe republicano do Rio Gr;;i,nde 
Sul q1muclo esteve no forte elo Mar. 

O que é ev idente, pela acta, desta r ovolução, é o seu carocter 
popu lar e a co-participação elas melhores inclividu::\Jidade,; poli
ticas da Bahia para, a tornarem em Republica. 

Recordações valiosas da Republica Rio-Geanclense 

A heroica proviucia elo Rio Grande do Sul, a legendarJa terra 
,onde outr-'ora a liberdade, a coragem e a energ'ia nos mais formi
claveis commettimentos encontravam g·uaridcl franca e leal me
receu do Soli tario de Caprem, do immortal Garibaldi, as seguintes 
phrases, estimulo esplendido para a nova geração. 

O valente guerreiro assim se expressava, dirig indo-se ao 
patriotico benemerito cidadão Domingos de Almeida, an tigo mi
nistro el a immorüd Republica Rio- Grandense e que então dirigia 
em Pelotas o Braclo elo Siil : 
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« J. G.wibaldi a ]j),o niagos J ose de Alm8ida. - , M:od' ~na,, 10 ,clf;l 
setembro de 1859, - l\le.u estimadissimo amig0 . 

« Qu :t ndo eu pe,nso no Rio G,rande, n,e3sa bel la e,cara pro,-. 
v-í,ncia; q1undo penso no acolllim3nto, com. que fui recebido no 
gremio ele SLH,S fa.mi.lias, anele fui considera.elo fil,ho ; quando ma 
lembro das minh1,s primeir<l.s camp,rnha~ entre os vossos valor0- , 
sos conci,ladãos, e elos sublim,es exemplos do amor patl'io e de; 
ª?Def1.ção que elelles recebi ; eu fico. verdadekarnente commo-, 
-v1do. 

E • . . esse passaclo ele minha vida ~e imprime em min.ha m emo-. 
J?ia como alguma cousa de sobrenatur,\l, de magico .. . de verdar 
deiramente romantica ! 

Eu vi corpos ele tropas mai3 numerosos, batalhas mais disputa
das; mas nuaca vi em nenhuma parte home113 mlis valentes, 
nem cavalheiros m:tis brilhantes que os da be\la cavallaria rio
grctndense, em cujas filas JJrincipiei a de ' prezar o perig0 e com
bater dignamente pela Cft.U ;a sagradn, das nações ! 

Quantas vezes eu fui tentado de patentear ao mundo os foito3 
assombrosos que vi eft'ectuar por essa viril e clest<imicla geute, 
que sustentou pol' mais ele nove annos contra um pcicleroso impe
rio a mais-encarniç,,da e gloriosa h1eta ! 

Não tenho escripto semebhante prodígio pela carencia de 11 ,bi• 
litações, porem a metis companheiros de arma, por mais dJ uma 
vez tenho commemorado tanta bravura nos combates, quanta 
generosidade 11 ft. victoria ; tanta hospitalidade, quanto affago aos 
estrangeiros, e . . . a emoção que minh'alrna,, então ainda joven, 
sentia na presença e na mag·estade ele vossas florestas e da for
mosura de vossas campinas ... dos viris e ca,valheire3cos ex,erci
cios de voSS(I. j n ventude corajosJ, ; e, repassando pela memoria as 
vicissitudes de minlrn viela entre vó3, em seis anoos ele activis,. 
sima guerra e pratica const ante de acçõe5 magnanimas, . . . co ,110 
em clilirio, brado: «-Onde estarão agora ess::is bellicoscis filh0 ,:; d0 , 
continente, tão magestosamente terríveis nas batalhas ~ Onde 
Bento Gonçalves, Netto, Canabarro, Teixeira e tantos valoroso:;; 
de que não me lembro i ! .. . )> 011 ! qu'lnt,rn vezes tenho desejado 
nestes campos italianos um só esquadrão ele voS'::03 centauros ave
saclos a carregar uma P1as3a de infa,ntaria co:n o mesmo cle3emba
raço como se fora uml\ ponta de gado t. ._. 0nde se aclrnm,elles ~ 
Que o Rio Grande atteste com uma modesta bpicle o sitio em que 
descansam os seus ossos ! e que as vossas bellissimas moças cu
bram de flores esses santuarios ._de vossas glorias, é o que nrJeu
tGJmente desejo.- .JosÉ GARIBALDU> 



Um episodio -(la confederação do Equador 

Em 11 de setembro de 1824, recebe às 6 horas da manhã, o 
presidente da, Confederação do Equador, uma intimação de Lima 
e Silva, que já tinha penetrado na cidade do Recife pela Barra 
Grande, onde infelizmente não rhegara , o general elos revol
tosos José de Barros ·Fale-ão, ([ue -se achava ,acamp'aclo 'dom o 
grosso do exerêHo no -logar chamado Prazeres aguardc1,ndo mu
nições de . guerra. 

Esse retardamento da clrnmada -Divisão do 8ul- facilitou a 
entrada das armas imperiaes na capital depois de varios com
bates. 

-E o nltüno redndo dos revolucio•narios pernambucanos 
foi a fortaleza 'do Brürn, commandada por Nicolào Martins 
Pereira, que, ao qüeii:nar o ultimo cartucho, apresentou-se como 
preso militar ao chefe ela tropa expediciomrria _do R.io. O gene
ral Lima e Silva recebeu a Nicoláo com grande adrnirDção, respei
tando o valor civiéo do official por meio dB expressões de inteira 
confiança, manifestada -na seguinte resposta, qua-ndo o ex~-com
mandante do Brum so-Hcitou ·qucem o acompanhas.,e pa,ra a prisão ! 

~< A o ffeciat com'o o sen1Mr ·não s·e fa'?: aco mp·l!l,nh-a:r . >> 
Re·colhido log0 depois á ·prisãio, Ni'3olao foi pf1ssaclo pelas ar--

4U'as, elle que queúna o ultimo cartucho em favor cfo m0vimento 
sepa'i'atis'ta da "CJonfecteraç'êf.ó do -Equaclor ! 

A.fé o cáminho do câwipo da honra, o v,al0roso republicano não 
articulou uma só palavra con'tl'a aquelles que fie alg11m moâe> 
'concorreram para o inao exito da revolução perna;mbucana. 

Dirigi:0do-se ,á força _militar que inno_centeme·nte ia commeHer 
:Um :attentaclo tão revortante, Nicoláo não quiz que se lhe cotlo~ 
casse a venda ·e 'elle mesmo disse: 

·« .tlcabeni 'co11i isto, 'qiie e bàstante pequeno para symbotisà a 
'liberdade pernambucanà, » 

i\:'um livro de familia acha-se lançada, em seguida :ao nome 
de Nicoláo Martins Pereira, a, nota bem sig-nific1 tiva -para os 
,vindouros.: - Assassinado por Pedrn '1. 

A carta de Limb, é Silva ou melhor, a intimação elo pacificadoi· 
·do banrido de 7 id'e. abi'il, o famigerado Duque de Bragança, con-:
tinha mais ou menos estas expressões: 

« Em nome <ffíe S. 1vlage'Stade o Impe1·ador, intimo -à Nlanoel de 
'Carvalho ,Paes ele -Andrade, intruso pr'esi1dente da inesnva provin
'Cia, e a ,José 'de Bari·os Fi:flcâo, ex-governador das tropas, qiie itni.:. 
medi-atanre'fl.t-e dieponha-ni as armas ,q;ue tão ·loiica como escanda,l'o
samente, teem levt'intado coiitra a legi'tim'a 'a1:Uoridadé 1de S. ,J11. e 
contra -o systema creado f!'éla nação si 1a,lguns ">"estas de -se'ntíi1'1.'entos 
humanos lhes fere 'ª conscienci'a •e-ni fa'!Jor -de ,um povo, que :os vlu 
''násc'er ·e os tem ·a Umentado ; p'ô'is 9ue a rsúa ·oblitetaçao arfastctiti:le 



78 

os inevitaveis estra_r;os elos canhões e da espada sepitltarâ sem re
media, n'l.s ruinas muitos e bons ciclaclãos, que não merecem ser 
sacrific,xclos a seus clesvarios . 

E cleclara outrosim, qice por cada victima que ele hoje em diante 
fiz erem entre as pessoas que se tem con;ervado fie·is, padecerão clez 
elos seus pcwticlistas . 

Combate do «Fanfa)> e morte de 1120 republicanos 
em 4 de outubro de 1836 

Tendo rrmrclrn,do Bento Gonçalves, com su1s forç.1s em 
numero ele 600 homem de sua po3ição, em Vi am,To, parn, 
fazer jnocção com as forças republicanas que deveriam es
tar elo outro lado claquelle rio, chegou no dia 2 á mar
g·em es ,1uercl::1, do mesmo em fr ente á ilha do Fanfa . 

Immedi a tamente trntou Bento Gonçalves de opst·a1· a pas
sagem do rio, mandando construir apressadamente j angadas 
que transportassem as forças ela, margem esquerdrt para rt 
i.lha e da ilh 1, pam a margem direita. 

Afim ele defender e proteger bem as ~mos forças contra 
um ataque do inimigo pelct r ectaguarda, mandou tambem 
o i.ntelligente chefe r epublicano assentar uma ln teria ele tres 
canhões e um obnz, guarnecidas po1· 200 homens de infan
t aria, sobre uma eminencia, que dominava a posição e ou
tros tres canhões sobre a barrM1ca do rio. 

No dia 3 appareceu a esqLrn,drilh<l. imperial, comandada 
por Greenfel l, em frente á ilha, desapparecenclo logo que a 
força ropublicana cllrigio-1l1e alguns tiros, o pela pa1°té de 
term ns forças imperiaes ao mando de Bento Manoel Ri
beiro. No dia 4, pela matlcugarla, começa o ataque pelas 
forças ele Bento Manoel, seguindo-se um combate renhido e 
sangrento, em que os imperiaes desmontam e tomam á 
viva força a bateria ela eminencia, havendo .grande confu
são ; sendo mortos, ou pela bala inimiga, ou afog-arlos uo 
Tio, muitos republicanos, ao passo que outros chegam a gal
gat· a nado o braço elo rio, juutanclo-se assim a seus com
panheiros da ilha. 

Em seguid:1., manda Bento Manoel metralhar a ilha por 
quatl'o boccas de fogo postadas n.1 barranca do rio emquanto 
])Or agua as canhoneiras ele Greenfell varrem com sua::; 
bombas e metl'alhas os valentes defensores da ilha. Depois 
de uma. lJequenlt s uspençà,o dos fog·os, por um elos flan cos 
da posição ele Bento Gonçalves, inesperadamente c,irregam 
os 400 homens que compunham a infantaria de Bento Ma
noel ; porém são r epellidos pela energia e sangue frio elos 
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bravos sitiados, que obrigam a infantaria inimig:, a retirar-
se com gra.ndes perdas . · 

Entretanto, os insulados sent em-se exhaustos, ao mesmo 
tempo que Bento Manoel julga impossível a,niquilal-os pela 
força ; pelo que propõe a Bento Gonçalves capitulação. Este, 
respondendo, mand a perguntar em que condiçõe3 peopõe a 
capitulação; então declara Bento Manoel que deixará em 
liberdade a toclas as forças, e que se apresentem desarma
dos, estendendo-s9 tambem á brigada do coronel Crescencio 
de Carvalho, que se achava á margem opposta elo rio e as 
forças r epublícana s de Pelotas o Jaguarão, reconhecendo os 
revoluciooarios o governo legal eh província e do Brazil. 
Pedindo Bento Gonç::d ves que rn .:.ndasse ,e8criptas essas con
dições, Bento Manoel satisfez o pedido e é assignada a Cil.
pitulação. 

O Sr . Assis Brazil em SU[). Historia da R epiibUca Rio-Gran
clcnse, relata o seguinte significativo facto: « Um republicano, 
antes dé (1.bandonar a ilha , envergonhado de entregar as 
armas com que se tinha batido, lançot1-<1 s á agua. 

Mu"itos imitaram esse procedimento, de nrnneira, que os 
imperialistas poucas armas dP. mão receberam. » 

Morreram nesta batalh,t 120 republicanos, feridos em maior 
uumoro, entregando elles 15 peças de artilhariil.. Dos lega
lis tas morreram 40 homens e houver tambem muitos feridos. 

Congresso Republicano de J)ernarnbuco 

En cerr a -se a 10 de dezembro ele 1888 em Pernambuco o seu 
primeiro Congresso . 

Foram representadas 15 localidades. 
Foi apresentada, discutida e approvada a lei organica elo par

tido. 
Deliberou-se a pul)licação de um jornal diario, orgam do par

tido, sob a redacção dos Drs. l'daciel Pinheiro e Isidoro Martins 
.Junior. 

El egeu-se o directorio elo partido que ficou composto dos ci
dadãos: Dr. Isidoro Martins Junior, Dr. R.aymundo C . ele Souza 
Bandeira, Dr. Albino Meira , João \\'alfredo de Medeiros, An to
nio Mn,rtinüno Veras, João Ca.rdoso, Rodolpho Lima, Honorio 
Silva, Dr. L. Maciel Pinheiro, Dr. Antonio de Souza Pinto e 
Dr. A. Pereira Simões. 
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Pedro Ivo 

O ,supremo -conselho mílitar confirma em dezembro ·de_ 1850 .a 
·sentença do conselho-de guerra no processo i:le Pearo _ 'Ivo Vel
•loso da Silv<-ira corno implicado em ~eserção e r0beldia, ·reror
mando a pena de morte a que .fora crindemi:J.aclo pel~t ·pena 'de füi-z 
,annos de prisão em uma -tbrtalez;a do trnperio. A respeito tle 
Pedro ,lvo diz o-Sr. ·Dr. -J. A. Teixeira âe Mello ·eü1 suas 'Ephe
merides Nacionaes : -De úm ,manuscri pto da Bitlliotlieca Nacidnal 
-intitulado: Relação dos reos presos existentes na cadeia da Rela
ção da Bc1hiaextruhimos·o seguinte:« Pedro 'lvo 'Velloso da Sil
veira, capitão miliciano. Preso a 23 de inaio ele 18.4 7. Certidão ' fl. 
28 do appenso F. E' accusado de ser capitão tenivel ila maior 

.guerrilha. De -trazer clistinctivos partículai•es da ·rebellião. De 
prender rea,listas. •De _ir no exercito ·cootra 'Páu cl' A lho. De ·ser 
muito influiclo. De ser declamador. Todas ·estas imputações con
-vencem o réo -com certeza · de coacção como fica demdnstrado ~na 
Defesa geral e com as razões expenelidas na sua allegação n. 
,77,,'I> . 

Club Republicano do Pará 

O Club Repuolicano ·do Parei publ'ica •em 7 -de ·setembro de 1888 
um energico manifesto ao paiz. 

Dentre os protestos elaborados nas províncias contra a monar
chia, o manifesto a que al-ludimos occupa logar saliente pela sua 
confecção fructo elo mais ardente patr'iotismo, te1'minando da 
seguinte forma: 

« Embora os horisontes tenbam de toldar-se, como si estivera 
imminerite dernbriâo tufão, an'tes que despo·ntasse fülgida e 'des
lumbrante a aurora da nossa redempção, mais vale esse pre
nuncio tenebroso, mas certo, ele um limpielo futuro, porque « o sol 
e formoso e creadór, ainda quando, ao ero-uer-se no hori.son'te, 
tem aos lados por antithese as nuvens .parJacentas da borra:sca.» 

Concidadãos! A' lucta pela Republica ! · 
.Para, 7 de setembro tle 1888.--- Bacharel Manoel -de Mello e. 

Barata.- Dr. Jose T eixeira da Motta Bacellar.-- Dr Ba,íUo 
·Magno·de •Arm..:jo. - Phileto Bezerra ela Rocha M oraes.- IgntJ.cio 
Gonçalves Nogueira. 
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Manifesto do presidente da Republica Rio-Grandense 

Em 27 ele ogosto de 1838 publicão em Piratiny um extenso 
e energ'ico manifesto Bento Gonçalves ela Silva, presidente da 
Republica Rio-Granclense e Domingos José de Almeida, ministi•o 
elo interior. 

· Nesse brilhante rna_nifesto veem·minuciosamente e com. gTande 
energia desenvolvidas todas as desgraças que antes da Revolução 
pesavam sobre a Província e tambem as causas que determi
nar,1rn aque lla guerra civil dos dez annos, legitimando-a por
tanto; porque era essa a unica solução que garantia a segurança 
elos meios de obter tudo que os Rio-Grandenses até então não ti
nham gozado - as liberdades publicas, a individual e a garantia 
p le~8, dos seus clirei tos. 

Era tambem a unica solução que estava em harmonia com a 
dignidade e bom senso daquelle povo, que tinha sido até então 
calmo, pacifico e ao mesmo tempo fiel, valoroso e patl'iota. 

Esse documento, que consubstancia aquella epoca tão gloriosa 
do Rio Grande do Sul e demonstra a extrema dedicação, a inte
merata vontade e a emirgia patriotica daquelles servidores da 
Republica,, manifesta clara e sinceramente que os republicanos 
rio-grandenses nunca esqueceram os seus irmãos brazileiros, l)elo 
contrario, declararam que não recusariam, triumpbante a Revo
lução, a sua união federal com as outras suas irmãs. 

Co ngresso Republicano Mineiro 

Encerra,-se em Ouro freto o primeiro congresso Republicano 
Mineiro em 18 ele uovernbro ele 1888, tendo-se reunido a 15 elo 
mesmo méz. 

Celebrou quatro sessões, a 15, 1_6, 17 e 18. 
//' Fizeram-se repre.sentar 47 muni.cipios. 

A primeira sessão foi destinada ao reconhecimento de po
deres. 
· A mesa que o presídio ficou constitnida pelos Srs.: Dr. Leoni
das Darnasio, presidente; Dr. João Pinheiro e Francisco Fer-
reira Alves, secretario. · 

Esta sessão, que começou as 6 l /2-horas da, noite, foi encerraclt1, 
ás 8. · 

R. G 
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füt segut1cla sessão pelo 1° sect'eta.rio foi apresentado e lido o 
projecto do. org,1,n;saçi10 elo partido, sendo clis·::utidos e--votrrdos os 
seis primeiros ,trtigo:;. 

Elegeu-";e· nell,1, a, commi.,silo de redacgiio do maniíesto, que 
ficou con1post~ elos Dr.-;. Clrng-c"tS Lobato, Ganm Ccrq uciril, A n
tonio Olyntho e Aethue Ibbirauo. 

E:ita sessio, aberta á.s 6 horas .eh brcle, e:1ce1'rou-se às 11 cln, 
noite. 

Nn teec 3ir,, sessão fürf,m cliscu tidos e votados os outros :ntigoJ 
da lei organica. 

Foi eleita nellft a commi.,sã.o para redigir n constituição poli
tica clu í'Gt111'0 esta::lo mi1rniro. 

Esta co,nmissii:1 iicJ11 nssim con-stittlida: Dr . .To1quim Felicio 
dos Santo'3, Dr. PjdL'O Less1, e Dr. Fra.ncisco d,3 P,wla Ferreira 
ele Reze nd e. · 

Elegeu-se tumb3m n, commi 'Hilo centl'ü.l pe1'm0,nente elo partiJo 
residente em Ouro Preto, 0 os membros eleitos· foram: Dr. 
Jo'fo PinllüiL'0 d;t Silvn, Dr. Lconi Llns B·,telho Dam0,sio, F'Nl.11-
cisco Ferreira Alves, D1°. Antonio Olyntho dos Santos Pirés e 
Dr. Duming-os Jo3e d:i, íl.oclm; supplentes Dr. Pedro Baptista ele 
Ancleacle e Dt'. Francisco Lle Paula Ferreira e Costa. 

Elegeu-se afinal urna cornmissão pn.ra confe~ção ch,s leis de 
organiznção da ca.lxa cio 1mrticlo e da cro1ção do jornal; foram 
os seus membro3 o Dr. João Pinheir,, eh Silva e Dr. Pedro 
Baptist[l, de An•h'ade. Tritba.lhou dur,rnte ci ·co hoeas. 

Na ultima sessão fllr,~m cliscutichs 0 approvaclas as leis espe
ciaes da org,111.iz 1çtio ela caixa e da creação elo jornal. 

Fornm encerr,,dos os tralmlhos e ficou J11[\rcado o dia 14 ele 
julho do anno v indouro pan1 realiznção do segundo congresso 
republicano. 

Convenção de 23 de março. 

Reunem-se em 23 de ma.rço ele 1882, na capital do Rio 
Grande elo Sul, o partido republicano, c"ttim de tratar da 
organiz:iça.o dctiniti va do partido naquella provin ~ia, sendo 
representaclils ness0, assembJea muitas localidades, em que j2, 
existiam clubs ou nucleo:, dernocraticos. 

Resolveu-se nessa occasião a convocação de um Congresso 
Leg·islativo, q11e ja l'enniu-so em quatro sessões successivas, 
em que foram discutidas e approvaclas as leis que servem de 
ba;;e á sua ol'ganizDção e constante dos principias elos verda
deit'OS repu_blicanos. 
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Collauoraram ness3s pl'Ím'3\ rJs alice,·c H d J e li fi. :ío do futura 
estado R.io-granclense <la Confü:lel'ação Btazileiea, qLn um di,1 
forçosamente lnvL:t d<3 existir, muitos ci rfadãos di stiuctos , como 
Veuancio Ayres, o wrmlo dos re;rnb lic_u10s 1·io-grandenses, Dr. 
Assi:3 Bt·,,zil , ó lli s toria'.lor da Republica ele 18:fü, Dl'. Julio de 
Q;1stilhos, p3rsooiricaçã1 da pPO[B.g:1,nchl jornalí s tica repubi ic).na, 
Dr. Ramiro B tr-ce \los , republicano anloro ,o e companheiro 
ncti vo de Julio de Castilhos, Dr. Demetrio Ribeiro, Dr . Antão 
ele Fm·ia.s, Jose Pedro A\v Js, L11 ;z L,:izeig-uour, Dr. Alvaro Chave,i 
e outros leae.; o dedicados republica nos. 

l~st~ prim ~irn e g-r.1nde n.cto dos republicanos do Rio Grande 
do Sul íhou s'rn l0 clnm do_ Con,;enção ele '28 r,lg ni-i1·ço. 

Congresso repuLlicano de S. Paulo. 

Ins ta.lia- se em I de jullw cl,~ 188'2, 1u. ca.pital de S. P,\Ulo, 
o primeiro Cong-re:;so H.9p~1blic:1uo, compo:,t0 de 29 repre
sentantes dos republic;1,nos de diversos municípios. Esse
Congresso ce lebrou tras s •s3õ~s consecutivas, tomando, entre· 
outras deliber_1,çõ3s, as S'3gnint '3., : e leger uma co:nmissão perma
n en t e do Congresso, comp :.ist sele 7 rne :nbros, p:ua no intervn, llo 
das sessões claqu elle, dirigir os negocios do partido, en
t enrlor-se com os elubs e 11 u(: [eos municipae; e tomar to
das as prJviderwias que j ul g-ar 11ece3sarias á causa repu
blic::tna. ; e ele ficar a elit(1, commissão e3pacülmente encar
re.1·;1C!a ele estudar e for mular um projecto ele organização 
politic .t sobr e a base da f'e<lerciçã.o de municípios e autono
mi:1. fe'.lera l d'ls provinci 1s. l~ssa commissão ticou consti
tuida dos Sr3. João Tebiriçá -Pira tining-,1, Dr. Americo Bra
siliense de Almeicl,t 'Ylello, Dr. Mano3J Ferra.z ele Campos 
Sa lle3, Dr . João Tobias de Aguiar e Castro, Antonio A. da 
Foosec:1, Drs . Amer ico d 1 Campos e Martinho da Silva 
Prado Junior. As sessões elo l ° Congresso fvram presididas 
pelo Dt· . Amer:eo Br,tsi lieu.,e , se1•vin1o de secreLwios os Drs. 
A . F. ele Pa.uln, Souz.-i, o A. I.i'. tle Araujo Cintra. 
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Republica Rio-Grandense 

; 

Em 5 de outubro de 1836, · Bento Gonça.lves, Onofre Pii::es, 
Zambicari e outros importantes chefes republicanos são pre
sos por ordem de Bento M:1noe l e reme1:tidos para Porto 
Alegre, sendo encerrados nos porões da Presiganga. 

Recebendo o tenente "Antonio Pedro de Abreu ordem para 
metel-os 011 ferros, este nãó quiz fazei-o a Onofre e a Bento 
Gonçalves, seu pareute; mas foram postos em Z;unbicari, secre
tario de Bento Gonçalves, 11orque elle era estrangeiro. Todos 

estes cidadãos e mais Pedro Botica,rio, redactor da Idade ele Pau, 
José M. M. Calvet, Marciano Ribeiro, vice~presidente, e outros 
foram remettidos para a ca pitn 1 elo imperio, sendo encerrados 
na fortaleza ele San ta Cruz. O procedimento do g·overno imperial 
relativamente a Bento Gonçalves e seus companheiros elo Fanfa 
foi uma verdadeira traição. 

Foi sempre assim ·: a monarchia governa.nela com as mentiras 
e traições .. 

Congresso Fedeeal Brazileieo 

Em 9 de outubro de 1888, no salão elo Club Tiradentes, cio Rio 
de Janei ro, reune-se o Congresso Federal Brazileiro. 
· A commissão ele veriticação de poderes ficou compostc1 elos cicla
-clãos Quintino Bocayuva., Campos Salles, Aristides LolJo, Roclol-
-pho Abreu, Gabriel Mag·alhães e Alberto Torres. 

A esta com missão foram presentes as actas e cornmunicações 
relativ,,s á eleição dos deleg·aclos e supplentes. ao Cong-l'erno. 

Foram reconhecidos membros do Congresso e representantes 
elo Municipjo Neutro, e elas proviuci.as do Rio de Janeiro, 
S. Paulo, Espírito Santo, San ta Catbarina , Paraná, Minas e 
Bahia. 

O Congresso ficou composto elos cidadãos : 
Dr. Joaquim Saldanba Marinho, Dr. Antonio da Silva Jardim, 

Quintino Bocayuva., Dr. Ubaldino elo Amaral Fontoura, Dr. 
Aristides da Silveira Loco, Dr. Fra1Jcisco Rangel Pestana, Dr. 
Manoel Ferrt1z de Campos Salles, Francisco Glycerio, Dr. J. B. 
de Sampaio Perraz, Pedro José Fernandes Medina, Eugenia Au
relio Brandão elo Valle, Dr . Francisco Portella, João de Loyola e 
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Silva, Bernardo Horta de Araujo, Dr. R,q,ymrndo de Sc1 Valle, 
Dr . Aug u;;to de Oliv.'lira, Pinto, Dr . Cyrillo de Lemos Nune.s· 
Fag·undes, Dr. ·AI berto de Sei:cas MartLns Torres, Dr. Leonel 
Loretti da Silva Li.ma, Lydio Martins Barbosa, Antonio Jus
tiniano Esteves Junior, José Arthur Berteux, Antonio Dutra, . 
:Alfredo Esteves , Dr. 8duardo Mendes Gooçal ves, Dr . Cyro 
de Azevedo, Henrique Deslaocles, Dr. Gabriel de Paula Al
meida Magalhães , Dr. Henrique Cezitr de Souza Vn,z, Dr. 
João Pinheiro, Antero Magall1ães, Dr . Alex:an·ire Stoclller, R0 -
dolpho Abreu e· Dr. \'iceote de Souza. 

Elegeu-se a mesa do Congres30 , que ficou assim comp)3tJ.: 
Presidente, Dr. Joaquim Saldanha M1ri11ho ; vic9-prasideate, 

Quintino Boc.1.yuva; secretario"', D t'S . Aristides d:1. Silveira 
Lobo, e H.aymundo de Sà Valle. 

Após a leitura do rela.torfo do Con,elb.o Federal, por incli
cação do Dr. Saldanha Marinl10 foi eleito"\. um~ commissão en
carreg·ada da revisão ela lei orga nica do pa.rtido, e qu~ ficou 
composta dos Srs. Dr. Silva Jardim, F. Glycerio e Dr. Francisco 
Portella . 

Acontecimentos ele 30 ele dezembro de 1883 no 
Rio de Janeiro 

Uma associação p::i.rticular, ele vada e.11 clef,:msora t.la monar
chia e açul :d,t pela i oaptidão do mi nisterio e pelo servilismo de 
um transfuga c,Jbàrde, dá começo ,1, umft verdade ira luta de 
r aça , ens'1nguen tando as ruas da cidade, ferindo desordenada
mente a t odos, com a coadjuvação d,, policia. 

O dis turbio teve iniciação na primeira conferencia re:1lizada 
pelo Dr. Silva .Jardim na Societe Française de Gymnastique . 

Aggrediclos, os republicanos, r espon•lem de dentro com as 
armas que pud eram obter. 

Finda a luta, ante a inercia e até approvação vergonho,,.;a dt1i 
policia, os anarchistas da Redempçã') apavoram toda a cidade_ 
com suas scenas ele vanda lismo e crueldade . 

O inve ntario a p ::i roximado desta s0rti-la do lnnrJo assfl.hriarlo 
é o seguinte : 

Era sabido que e3te grupo de iguoraocia -é> de inconsciencia, 
que se chama, guwtl'L negr<1., pretendia vir a Cltn[D l inç1r ws 
r ept~blicaoos o seu cu.rtel nojento de cL,.3 tfio. 

Um jornal de opposição, 1n, vespera, mesmo elo confiicto, tinha 
dado uma especie de ordem do dia, em que se relafa.vam factos 
escarn..lalosos pMsados na secretaria da po·lici:1 . 
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O que não admira tambem que os bandidos viessem a cali1po, 
quando justamente havia uma semaua que dous ele seus membros 
tiuham-se dado como ataca(.los por co-religionarios nossos, o 
que era uma mentira e uma verdadeira premed itação. , 

Basta.va ~isto p::ira que não se du vidasse do intento ensan
g uen tado da gente desgraçada que sempre vai nos rastros <lo 
g{,verno que paga .. 

O nosso aclivo co-rP]i~'ionario Dr. Silva Jardim tinha annun
ciaclo para domingo 30 sua cooferenci.1 na Sociedade Franceza 
de Gymnastica. 

Esta conferencia estava annunciada para o meio-dia . 
Já ás 11 horas o largo do Rocio apresentava o triste aspecto 

dos cnmpos inglorim, em que a insensatez espera a honra. e a 
dignidade pam assal ta-us . Viam- se maltas de homens negros, 
mettidos em largas roupas t nmbem neg1 as ou vestindo ternos 
espantados, ele casirr:ira baratD . 

o cl1aruto ao cauto dos labios, os olhos congestionados pelo 
akool, os gn1 ndespetropolis 1mu1ejados como que ptwa intimidar,. 
davnm a entendrr que a lli estava, um bando perigoso. 

Ao meio-dia, o Dr. Silvn, Jllrclim deu começo á conferencia , 
que, em seu meio, foi interrompich poe insultuosos u.partes . 

Neste ioterim, os indivíduos duvidorns que estav.:im a frente 
do eclificio prcromperam em uma vozeria, inferna l, fazendo pos
seiatas barulhenlcts, aos gritos de: morra Silva Jardim! morra 
Lopes Trovão ! 

As pessoDs que estavam a portu. foram aggrecliclas pelo nume
roso gl'Upo. 

Houve abi verda~eiro denodo, hou\' C muita ousDclia iguo
rada. Lopes Trovão e Silvu. J ardim tivernm al li de fenrnres in
temeratos, ousallissirnos . . 

O cooflicto tremendo durou nrnis de duns horas, sendo o.ITen
clidos cidadãos pacatos por c .. 1 poei-ras indisciplin ados . 

k' sD hida. do Dr. Silva forJim, quando ja a policia, represen
tava sua costumada força, os raçanh uclos capangas da he:lem
pção ag·grediram-11'0, ao., gritos de : morra! morra! 

O segundo t:cto destu. trDgedia- comica espalhou- se por um 
scenario enorme. 

Toda a cidaàe encheu-se de pavor, as ruas pdncipaes eram 
invadidas por um bando ele indiscipliuaclos, logo seguido por 
outros e logo acompanhado por outro. 

Era horr-i\·el .. . 
O:e f'ericlos foram muitos e os mortos não foram poucos, como 

se disse. 
Paz a e ll es ! 
f<esponda por isso elle , o ministerio honrado elo Se. João 

Alfredo. 
( Do Ah:nccnali Republicano.) 
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Carta dirigida ao «Centro Republicano de 
Pernambuco» 

As noticias alentadoras do actual movimento republicano em 
nossa querida e gloriosa província, sem causar- nos sorpreza, 
enchem-nc,s de fundamentada esperança. 

Pernmnbuco ha de cumprir a promessa, por seu heroico pas
sado feita ao futuro ; as suas lutas em prol da I iberu ade nã.o 
illuminam debalLle as pt1ginas (!(1 nossa lüstoria, nem o rio ele 
sangue derramado pelos martyres elas suas revoluções regou 
inutilmente o solo da Patria. 

Si as suas euergias, aµezar de tyr,:mnicamente sopitadas pelas 
olig-archias corruptoras do segundo reinado , não sa despertaram 
1mLis cedo, foi porque em todo o paiz o idea l abolicionista prete
rira temporariamente o iLleal republicano. 

Mas, em 13 de maio a escrav idão foi vencida, o Brazil pro
grediu, e o progresso dando Yída ao progresso, o ideal repu-
bliC<.'\no retomou o seu Jogar. · 

Abatida a ne.~ra barreira, o movimento revclucionario encetado 
impelle o espírito nacion al em busca da sua vcrclarleirn e com
pleta emancipaçã.o politiea . 

O Brazil quer vasa r o seu systemn, de go,·erno 110s moldes mais 
accorrles com os seu:s in teres-3es e mais compatíveis com a digni
dade elos homens livres. 

Procurando arrancar do nosso seio a pai-asit,1, real que suga 
este contin 3nte, estamos em r!.osso direito, ou antes, cumprimos 
o 110.,so dever . 

E nem se diga que as tencleuciils SJparatistas dos nossos ante
pasrndos podem constituir um c I becla l de tradiç-ões fa vOL'l1 veis ao 
clesmembrnrncnto ela nossa Patria. 

Nft.o, naquelles tempos só o norte bati[l,-Se peb republi c::., o 
sul, ou conservava- se fiel à realez::., ou revelava-se inclifl'erente 
aos nossos movimentos. 

Hoje a democracia . pu L'::t é urnn, aspiração geral e as bandeiras 
desfraldadas pelos grupos republicanos de caclü, província symbo
lisam o principio ferJerati vo, que é a melhol' gnrat1fü1, ela auto
nomia dos est,,dos s,3m a desuni11o, prinP.ipalmentc onrle e.üste, 
corno entre nós, a unidade eh, raça e ling ua. 

Comprovinciano:s, confiamos rnui-to m1 vossa agitação. 
« A' testa do moviniento republicano ele Pernambuco acham- Sé 

homens de cuja pureZ'\. ele in tenções e de cuja sinceridade ninguem 
póde duvidar. Quem, por exemp lo nu.o conhece Mnciel Pinheiro, 
Annibal Falcão, Souza Pinto, Mar tins Junior, e João Ramos 1 

Não ha negar o valor moral elos homens que estão neste mo
mcmto levando o facho tradicional á vellrn. alma peenambucana.)> 
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Estas palavras, traçadas peln, penna de Joaquim Nabuco, um 
dos nossos mais valentes adversario,, j ustiticam a nossa contiança. 

Não repouseis. O esco po politico dos mais dignos filho3 da 
nossa terra vai ser em breve alcançado. O e3paço que elle ad
quire no carebro de toda a nação dá-nos esta certeza. 

Trabalhemos. 
J. J. A. Pernambuco. 

B elarmino Carngiro . 

Dous autogeaphos e documentos do partido repu
blicano nacional 

O pa rtirló republicano brazile iro tem seu archivo de pre
ciosos documentos historicos e de honro.sas demonstrações de 
apreço e sympathia fra ternal de co-religionarios dos outrospaizes. 

Si a incuria de a lguns, si a desidia de outros teem c:1usado a 
perda de muitos desses va liosos t estemunhos, que fa ltaram de 
modo lamentavel ao futuro historiador, outro3 ha felizmente 
guardados e que serão aproveitados opporturnunente. · 

E' justo que, nas paginas deste livro, figurem os dous seguintes 
documentos republicanos, que honram a nossa tenacidade na 
luta e contiança no fut uro. 

A felicitação que foi dirigida pelos republicanos fluminens es a 
Emílio Castellar, por occasião ela proclamação ela Republica n:a 
Hes panha., e a respos ta dest e notavel democrata a essa manifes
tação. 

Foi em sessão ele 16 de março eh 1873 que o Club Republicano 
Federal delib8rou dirigir uma mensagem a Emilio Ca,stellar, por 
intermedio do Dr. Daniel Ped1'<l Ferro Carclo3o, que, indo p.1ra a 
Ellropa, offer eceu-se para passar por Madrid, afim ele, expressa
mente, encarregar-se dessa honrosa missão . 

O Sr. Francisco Cuol1a, membro do Club, e reclactor da Re
pubiica, foi incumbido de redigir tt cuta que ora publicamos, o 
que fez em acto continuo, sendo lida e approvacl l na mesma 
·sessão. · 

Foi esse documento entregue pelo Dr. Ferro Cardoso a Em 
Castellar, que respondeu pelo modo por que se Yê. 

Eis a mensagem envilt<l.a p8los repablicanos brazileiros : 

« Sr, D. Emílio Castellar 

« O pwticlo r epublicano do Br,tzil, por int'ermeclb elos abaix:o 
firmados, sauda a Re publica Hesp:tnhola, n 1, pe.3soa ele um dos 
mái;; g·loriosos e admifüclos ap:istolos cl 1, clemoiracia m,:ler1n . 

i 
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Vimos co m j ubilo e orgulho o t r iurnpho incruento da Repu
blica na altiva e nobre lberia, pat ria el e tanta:s pe1's@ni.fi.cações 
accent uadas, ás quaes eleve a humanidade, deve a grande fa
milia latina , especialmente, tão grandes commettimentos. Es
tava dest inado á valente e onergica on.ção hespanhola a 1:,rir um 
prece:lent e novo e fec undo á consagração da liberdade em toclo 
o mundo civilisado. D3ste hemispberio, onde vaio abrigar- se o 
direito dos povos contra, a oppressão do privi legio, enviamos ao 
povo hespanhol as nossas cordiae3 e entlrnsü1sticas felicitações. 
O Brazil , unica monarchia:deste cont inente, espera ancioso que o 
progresso das nações ci vilisadas e livres irradie sobre as nossas 
massas populares a luz, a, cujo3 vivificantes effiuvios acabais c.le. 
expandir os vossos corações patrio t icus. 

O nosso amigo e co- religio·oario Dr . Ferrn Cardos') v_ai. por nós 
incumbido ele e3t reita.r a vos~a dextra em signa.l de apreço e de 
fraternidade por p1rte clo3 republicanos brazileiros. 

Rio de Janeiro, 16 ele rnarço de 1873 . 
(Assignaclos) - Joaqu im Saldanha Marinho, José Maria do 

Amal'a l , Au ·.•·usto Fomm, membros do Directorio Republicano -
Quinti □ o Bocayu va, Francisco Cunlla, Pompilio de Albuquer que, 
reclactores da Repiiblica- Aristides ela Silveir.1. Lobo, Augusto 
Cesar de rviirancla Azevedo, presidente e seceetario do Club R.e- -
publicano Federal. » 

Re3po3ta ele Emílio Castellar 

« Sefíores 

Recibo con grande satisf1ci_on vuestro mensage en el cual fe 
licit1 is a la nacion e3pafíola per el nuevo pasodadoen el camifío 
dei progTeso. 

Mucho hemos trabaJado para traer la Republ ica ; y mucllo 
nece,;sitamos trabajar todav ia par<1, consolidar-la . Pero las vir
t udes ele! pueb lo espaõol , au energia uoi.,fo, a su,1, mo:leracioo nos 
asegur/ln que la obra fundada corr grande esfuerzo se mantendrá 
cou geando gloria . Las dificultades son muchas, pero no nos 
obandona la fé en nnestms idéa, y b . confiauza en lo porvenir. 
Ali mtanos tambien la_ amistad que todos los pueblos cul to y 
que todos los hombres ele an imo esforzq,clo y g6nerozo, como 
vosotros, nos muestran, amistacl, que sirve ele compemmcion a 
n uestros grandes t r(l.bajos y ele consuelo a nues tras intensas do 
lores. 

Quera el cielo que Los vuestros votos se cumplan y qu , los 
pueblos lati nos de un y otro cont inen te mue:,tren ser ta.n per
fecto3 ciuda:clanos como han sido heroico3 solcl,tdos y audaces na
vegantes. Comunique estes seotimiento.:; a tudos manter, desde 
ali l1an fe licita-do al g·obiemo ele la Republica espafiola. Agre
gad, seiíores, el testimunio ele 1111 profunclisima amistad. 

Emilio Castellar . >> 
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Discurso proferido na sessão de 11 de junho ele 1889 
na Camaea elos Deputados 

O Sr. João Manoel (signaes ele aUençcio) : - SI'. pre
sülente, os ultímos acontecimentos políticos, que todos nós temos 
testemunhado, si por um lado davem c.rnsar no espirita publico 
as mais sérias apprnhensõcs e prodm:fr a mais viva impressão uo 
animo elos hra.zileiros, por outl'o lado ele.vem enc!rnl-os elo maior 
jubilo, despertando-lhes ao mesmo tempo ns mais g·rat:1s espe
ranças pelos futuros deslinos üe nossa patri, •. Tudo csti\. indi.
cando evicle,;temente que este paiz, füdado por Deus aos rnais 
gloriosos destinos, em breve passara por trJn:.:formações 1)ro
rundas e raclicues, e que as velhas instituições, que uos teem 
humilh:ulo, tendem a desê1pparecer deste sólo abençoado, oucle 
não pnd ?.ram consolidar-se nem pt'ollu:dr fructos beneficos. (Sen-
;;ação .) 

Turlo e confusão e anarchia, ; confusão 11 :1, ordem social, a nar
chia ua ordem politica,. Mas tenho fo em Deus 4ue deste cahos 
medonho, em que se deb:üem ina nes, se e.,toi·cem agonisantes 
os restos ele uma, mo,1a1°chia mo:·ibulllla (apoiados e applciiisos), Jrn 
de sur·g-ir a luz, es,a luz su,1ve e esplendida da liberdade e tle
mocn1cia, que lt'.1. de incernlia,r todas as intelligenci as, illuminar 
todos o, cspiritos, inflammar t0dos os corflçõ;,;;, callinclo no seio 
tln, p'.l.tl'ia como gottn,s de or valho llivrno, vivilic1L11clo-a, fecun 
clanclo-a, como vi Yiticam as flàre3 os raios benoticos tle um so l Lle 
estio. · 

Senhores, os appare lho3 clo1ite velho s.vstema do governo estão 
g·astos e impresta,veis. Os antigos partidos aclrnm-se divicli•los, 
esphacelados ... 

U.111 SR. DEPUTADO: - Descobriu isto agora. 
O S1,. JoÃo MAN08L:- :Só tenho que dar S'.l tisfüções i" Nação, 

que nos julgará. 
Esphace lados pelos ocl i_os, annulla.dos pela fraquezn, apodre

cidos pe la corl'llpção, estrnga-los pelos vermes clns clissidencias 
que os teem coi-roillo e dilacerado. O senado e o couselho ele es
t ado , 011Lle só dereeiam imperar a razão calma, a reflexão, a 
prudencin e a sabedoria, teem p:;rdiclo a sua seriedade (apoiados 
e não apoiados), clesmentido suas honrosas tradições, trahido o 
seu pa,p el, disvirtuaclo a sua missão, pervertido os fins para que 
foram creados, tornando-se facciosos e revo!ucionarios. 

O pode t· irrespomavel, cel'cado do prestigio da rea.lez1:1, inves
tido das mai01·2s e mais largas attribuições que se podem clepo 
sitar uns mãos de um homem , ,1,bus·u1do escandalosamente elas 
augustas prernga tivas que tão ele boa. fé lhe foram conferidas 
pelo legislador constituinte, ·e c1ue tão generosamente foram 
reconhecidas e aceitas pela Nação, esse poder, vós todos o sa-
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beis e sen tis, tornou-se o poder nn 'co, supremo e absoluto, tudo 
avassallando á ~ua vontade . tudo amesqninhando, tudo abatendo, 
\udo rnystUicamlo, tudo corrompendo, invaclioclo, absorvendo e 
supprimindo todos os outros -puderes consti tucionaes . 

Deante desta dissolução elos part idos, que se es tragaram e se 
perderam, deante da anarchia e clesmoralisação em que se acham 
as instituições com que os nossos pais procuraram re licitar-nos, 
não hn. espírito, por ma is inditferente, que se não entris teça con,
templanclo os males, as ruinas e as miserias ela patria, que é a 
unica sacri6.cacb, a.os erros, as ambições, aos caprichos e vaidades 
daquelles a quem teem sido confiados os seus destinos. 

Si a historia politic&, do nosso paiz não fosse fecunda em factos 
que mostram e conlirrnam esb verdade, bastaria a org·ani7.ação 
do actual g·abinete pnra clesvenclé,r-nos os olhos, tirn.r-llres todas 
as cataratas, desfazer-nos todns as illusões, denunciando, ao 
mesmo tempo, o segredo das i:1trig·as e das conspirações -pala
cianas. 

O ministerio '7 de juo llo é urna verdadeira ll10J.,1Struosicla de (nêío 
apo iaélos da bancada liberal) ; nada. represento, e nada significa de 
grande, de nobre, de confessavel; não é um governo da. nação, 
porque vem attentar contra o sentimento nacional; não é um 
governo nem ao menos partida rio, porque nasceu di vo1·cü1,Llo elo 
seu partido: é um g-o'verno amen.ç,dor, que traz em seu bàjo um 
peosameuto sinisteo, porque, digamos a verdade, elle é si111p les--
m311te um Jll'Oducto ela vontade fmperial . . 

O que e3tamos nó., vendo agora de admiravel e de sorpre-
hendente 1 · . 

Dissolve-se a situação conseevaclora, ~:rnjante de força, re]'Jresen 
tada nesta casa. por 90 deputados , e chama-se no poder o partido 
liberal, que apenas póde contar aqui com uma pequena minoria .. 

A quem se deve iniputar ou attribuir a responsabilidade deste 
facto , que é a negação de todos os principi0s do systema par la
men tar representativo . . . 

O Sn. JoAQurn1 PEDRO: - Aos seu.;; chefes . 
O SR. JOÃO MANOEL : - •.. que é a inversão completa da. 

ordem natura l das cousas ? 
Como se podel'á decentemente explicar esse phenomeno estra

nho ele entregar-se o poder a.o partido que se achf1 em minoria 
na camara elos deputa.dos, em cujo seio re.sicle expressa a von
tade nacional. 

Sr. ·presidente, tudo estava escripto, a sentença era frrevo
gavel ! 

A exposição de motivos, feita pelo nolJFe ex-ministro do im
perío, relativamente à crise polít ica que se operou e cuja 
solução deu em resultado a qué<la do g·abine te 10 de março e 
ascensão do partido liberal ao poder, e de ma.xima importnncía. e 
gravidade, e derrama ao mesmo tempo muita lu z sobre os 
a.contecimetos que se deram. 

Tenho o dever imperioso de foliar ao p.1 iz com a maior fran
quez~i e lealdade, dizendo tudo que penso, tudo que sinto. 
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Não e a hora das r ecriminações pessoJ-es ; pelo contrario, e a 
hora.solemne da coragem civic, e da, verdade. · . 

Senhore.s, vós ou vistes ler a,q uel le clocL1meuto importantíssimo. 
A corôa ficon patente, denunciou-se escandalosameute desta vez. 

Negando a demissão do gabinete, cujo chefe llú1 pedira imtau
tem0ute por seis vezes, a coró:t só t e ve um peummento: aocen
tu c1r cada VJz mais a scisão do pirtido conset'<'ador. Ern preciso 
fazer crer a, este pobra paiz, s9111pre illuclido, que o conselheiro 
Joã,o Alfrado, aque!L.t grande alma e aquelle elevado caraete1·, 
não passava de um ambicioso vulgar, que, ngarmdo, ao poder 
como a ostra ao rochedo, solicitava insi.; tentemente a dissolução 
da can ,ara, para podet' esmag·Rr nas urnas a clissideflcia couser
vaiJ.ora. 

Entmva sem duvida nos cc1,lculos imperiaes cavar mais fundo 
aiudn, o vallo que separava os chefes conservndores, tornan Llo-os 
irreconciliave·is e impossiveis pela intriga, pelo odio e pelas pai
xões ele que se deixassem dominar. 

Pois, rnnhore~, n ã,o foi uma C!'ueldade, uma crL1eldade revol
tante, conservar esse g·abinete longo tempo exposto aos ataques 
mais v iolentos, e at ;: do ao poste ela calumnia e di1 cliffü,mação, 
que fazia parte ele um plano perversamente precon '.!ebiclo e sub
terra nearnente concertado 1 

Mas em tudo isto, senhores, houve uma completa mysHficaçã,o 
par:1 cistigo de todos r1llo figura1° iu11 no,'::tD. comedia : foram todos 
my:;;tificaclos. 

Ü SR . FELIPPE FIGUilllROA : - 1\ poiaclo, . 
O SR . JoÃo MANOEL: - Mystific-1clo, sinto dizei-o, foi o nobre 

ex-1:iresiclente do con$elho, que cheg·ou a .:creditar □ a sinceridade 
da corôa negando-lhe a demissão co l!ecti va do gabinet e, qu indo 
elle devia conhecer ha muito o g·rande uthta com que111 lidava . 
(Riso.) 

Mystifl.cado foi o Sr. conselheiro Pau lino, chefe da clissi.dencia. 
UM SR. DEPUTADO: -Esse não foi ouvido. 
O SR. JoÃo MANOEL:- ... que comrnetteu o gravíssimo erro 

de :lllbr-se aos seus adverc:;ar·ios nuturaes para combater um 
governo composto de rnembros do set1 partido (prot-esto s), acredi
tando, sem duvida, qne o poder ltte iria parar ás mãos parn rea
liza.t' o p1'ogramrl'.ia da inclemni5ação . (Protestos .) 

Mystific'.l.do foi o Sr. conse lheiro Correia. 
o SR, ALFREDO CHAVES: - o re1;i111ento é que està agora 

mystificado. 
O SR. JoÃo MANOEL: - ... que recuou vendo -se ante a espf'J,da 

e ri, parede, ou 1rnufrag·ou , indo ele encontro a,'J penedo ela sua 
preliminal'. 

o SR PEDRO LUIZ: - Peço a paln.vra. 
O Sn.. JoÃo MANOEL : - Mystiíicado 1oi o nobre visconde do 

Cru:rniro, ql'le ainda dau-se ao incommoclo de a. llegar motivo de 
molestia para não organizar gabinete. 

Mystificaclo foi o nobre Visconde de Vieira da, Si lva, que quiz 
fazer elas fraquezas forças, pondo em contr-ibaição o seu e3pirito 
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bimete, qua ndo o seu p,utido ai nela não es tava unido. 

MystHicado foi o Sr. conse lheiro Sara,iva, que acreditou sub
metter a corôa ao seu vasto peogri.l,mm:1, de reformas , que leva
riam o paiz ás fronteiras eh~ .Republica, e que a corôw aceitou sem 
r estr-icções, dispensando-o ao mes mo t empo, por cauteln, da in
cum bencia h onrosa que lhe for a, co nfiada , á, primeim escusa 
apresentada. 

Mystiticado .foi ai nela o nobre pres idente do conselho, Visconde 
de 011ro Preto, que aceeditou galgou• o poder com um g·t,biuete 
fo1•mado ele accor clo com os seu-s a migos, quan do t eve de submet
t er-se á vontr,de ela corô::i, r1 ue llle impoz companheiros com 
quem não contava. 

o s R. VISGOND!ê DE OURO PRETO (presidente elo conseelho) : -
Não é exacto. 

O SR . JoXo MAN OEL : - Mystificado fo i o partido libera.!, que 
semp r-e acreditou inaug-L1rar a si.tua,ção com um gablaete g·enui
no, quando teve a dolorosa decepção rle encon tr.:tr- se com um mi
nisterio composto ele an licos . 

Todo::; foram m ystificados , ate :;i, propria corôa, que acreditou 
t er ac t1ado o se u homem, capa z ele matar a Republica, que surge 
ameaçadora, quando S. Ex. não t em forç1, p·1ra cla l' conta ela 
obra que ltte foi e ncornmendacla . 

0 SR,, CANDIDO DE OLIVEIRA (ministr o da j ust iça) : - Ta nto 
melhor para V ; Ex . 

O SR . JoÃo MANOEL :- O nobre pre:sid e 1~te do cons9 lb o sen 
t e- se satisfeito. . 

O SR . VISCONDE Dl!: ÜURO PRETO (presidente r.lo conselh o) : -
Não, senhor, 

OS.a . JoÃo MA NOEL :-.. ·. per V8r a sua ambição realizada; 
s. Ex:. n.presenfo,- se ao p::wlamentornuito lampeiro, muito ancllo 
0 ch eio de si (riso) , radiante de jubilo e ele f'elíciclade ... . 

o SR' Yrs GONDE DE ÜURO PRETO ( presidente elo conselho) : -
Não, 0 11 Q·ana-se . 

O SR," Jo ;i.o MAN OEL : - , •. supponclo-se sem duvida um lrium
phaclor. 

o SR ' VISCONDJD DE ÜURO PR.IBT O (JJresillente do conselho) 
Supponho-me uma victirna. 

O SR,, Jo -1-0 MANOEL : - Corno se engana S. Ex. ! A sua vi
ctorü.t e uma verdade1ra victl,ria cio Pyrro. (Riso .) 

S. Ex . preparou a seu geiLo nma escad,t paea snbir, por esses 
mesmos cl cgràos escorregad ios lm ele rolar, · cahindo na praçn, pn
blic,1, execrado e coberto ele mnldições (se nsaçcZo), porque nutre e 
afaga o pensan10nto si ois 1·1'0 ele attentar contra as liberdades, pu
blicas e n, sobera n ia nac iona l. (Oh_! Oh!) 

Pouoo impor t ,, que S. Ex . appareça ctrmaclo em g uerra,, p1°0-
curanclo intimidar com o, car-r11ncr1 ct,,s duas pastas mi-lita.res . 
( H ilcwidade prolongacla.) 

Senhore.s, vós comprehencleis perfeita men_t o que não tenl10 in
teresse em ofl'enclee a ninguem, nns coniclaro ireisor io o ü1tento 
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ele se pt·e_tencler fazer do nobra mioi-;tr0 d.1 g u-:ie ra u:11 e3panta
lho p,1r.t. ,1ssLBt11-r ,1, Republ i i.t, f1Ll1tlÍ'J S. Ex:. nãc, JH,S'3Et. d0 um 
bom ·110:11ern, um ci•fa,dão p:w:tto e um militrw it1offo.1sivo. (Oh! 
Oh! Riso.) 

A cirmnca do 1nbre mioi.,trCJ eh m1rinl1:1, s im ( hilw·idade ), 
sim, esta é mais fürrniclave l e mais t emerosa, ]Drqu i S. E:c é
bo:nem de luta e ele acção. 

Mas eu faço j ustiç,1 a uobrezn, cio seu cr1.racter . 
Nã0 creio que o nolwe Barão elo L'.ld ,trio queira r enun cLi r o seu 

p:tss'.l.do de g- lori-1, nnculat· o set1 nom:i honraúo, prnsta11tlo-se a 
servir de t error, s•3m p3Sat' a gnwe re.sp onsabilid;1,cle elo papel 
que lhe cles ig 11arc1m. 

Unr SR. DEPUTADO:- Está 1·efuhnclo tudo qua nto d i5se. ( Ih 
outros apartes. ) 

O SR . JoXo M ,\.:'<QBL : - Ec; tou ft.llando p'tl'it o p:.1.i z. ( Riso .) 
Acre:lito mesmo qu ci o no'Jre ba.t·ão, atoerloa·lo pe la sorprez t. 

da escolh1, não porque não a merecasse, mas por,111e não a espe 
r11,v,,, uão ti ves3ff tempo pa r,t r e lbctir, e, obed-ecemlo sómente aos 
impulsos cb S }Ll patl'io ti,;ir10, aceibtss0 o posto que occupa no ga
binete ; no 111011e nto, l)Jrém, em qu e S . Ex. se con vencer ele 
que ec;t á. sel'v indo de inst rumento inconfessave l pDra massacrar, 
para victima.r os seus compatriotas . .. · 

U 111 Sn,. DEPurADO : - Não creia que o Sr. Barão elo Ladario 
sej a cap:1z Llino. 

O Sn. . J olo MANOE L : - ... estou certo de que s. Ex. saberá 
assumir a ;i,t titudc que lhe im po3m o sen brio milital', o seu pn,
trioti;;rno e a. sua dig nidade pessoal. 

O no bre 111inist t·o do imp ·➔ ri o não é uma ca.rt·arrca, (riso), é sim
plesmente uma c u'eti1. ( Hi for i,./acle prolongada. ) 
- O SR PRESIDENTE : - Attenção ! Cnrnpre-me dizer ao nobre 

-clepLitado que essa ex pressão não é parlame ntar. ( Apoiados.) 
O SR. BEZA111AT : - O que admira é que V. Ex. tivesse 

JnviLlo i rnp Jssivel, sem recalmar, o que se tem dito contra o 
im peraclor . 

O Sn,. Jolo MANOEL : - S . Ex. representa no ministerio o ele-
mento puramente anlico. · 

O SR. AFFONSO CELSO : - Póde dizer o que quizer, não offende. 
( H a outros apartes.) 

O SR. JoÃo M ANOJ~L : - Ha uma grande. dUferen ça a a ttender, 
uns veem p:1r,1 nqn i e renegam; eu venho para aqui e professo. 

O SR. J oAQUil\I PEDRO :- Isto não edilic:1 nada . 
O SR . JoÃo :rvTANOEL :- Já se acham a hi em jogo inter esses elo 

3° r., inatlo : é preciso destacar a.lguem para os arraiaes do par
tido liberal, afim de observar de bem perto o movimento dessas 
reformas , que se annunciam e se promettem, pam impeclil-as, 
c,1so ten 1nm ele see realizadas. 

S . Ex . , portanto, represenb no ministerio o olllo aulico, esse 
olho providencial, que tudo espreita e tudo vê para salvaguardar 
os interesses da mouarchin. 

No posto em que se acha, S. Ex:. representa um papel que lhe 
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é prorrfo, unm fnncçfo que lhe é pes;;on.l e que só elle póde l}l'e
encher e desempenhar. Entretanto não se póJe dizer que S. Ex. 
sejct um illustre de:,conl1ecido, porque jú. poe nu.is de uma vez se 
tem fe:to notcwel, pelas victo!'ias conquistmfo,s nas bata] l!as de 
flôee:s. S. 8x. represento. ainda a impeensa, porque é redactor 
chefe do Gorre{o l mperiol. 

Fique certo, porém,-o•nohre presidente elo couselho de que o povo 
bra,zileil'O não tem medo de carranc is e muito menos ele caretas. 

S. J-<.x. aventurou-se a uma cmpreza arriscada, temeraria, 
muito superior ás suas forçn.s. 

Fez-se ceer nas regiõe3 olympicas que a peemanencia do parti
do consel'vacloe no poder augment.,va o nu:nero ele adeptos da 
Republica. 

O nobre pl'esidente do conselho está. muito enganado. S. Ex-. 
não tem rorç:1 p'.1ra conter esse mo vime o to que se levanta pos
Sf< n te, para abafar e~sa onda da opinüo, que ct'esce t emerosa, 
que se rivoluma, que sobe impavicla, e que lrn, ele assoberbar e en
volver a todos aque lle:s que ousarem oppóe-lhe barreiras. 

O seu orgulho e sna ambição hão de ser castigados, porque 
S. Ex. ;;erá esmagLtclo debaixo ela, pedra que rola, da montanha, 
impellicla pelas lu fadas impetuosas do vento da liberdade. 

N:'\o nos iiludamos, a Republic:t está feitn,. Só lhe falta a 
consagração nacion.-l! . 

Elh existe de facto e:n todos 03 espiritos, em todos os corações 
brn;,;ileiros. 

Seria, arroj,H1a temeridade ou rematada loucur,1, pretender im
pedir essa torrente cauda losft el a, icléa nova, que invade todos os 
espieitos e s0 derramn, pujante em todo o sólo da patria. 

O apparato hellicoso com que o governo procura aterrar o es
pirita nacional, é desn cesstrio, porque a, Republica não qµer 
brig,1r. 

A revoluçã.o é outra: ti revolução pncificu., operada pela scen
telha do p:1triotismo, incencli::wclo todos os espfritos e abraza nclo 
todos os corações bra zileiros ; revolução que terá o mesmo re
su ltado benefico qne teve o da abolição do elemento set·vil. 

O emprego d;1 t'ot'çn, eh violencia, e d t compressão só poderão 
fazer Yictirnas aug-mentanclo consideravelmente o num ero de 
agitadores. 

Cada bra7,ileiro se imporá como dever sagl'ndo defender a sua 
icléa, agitando a opinião puulica, follanc1o á alma nacional, des
pertando-lhe todos os seotimento3, excitando-lhe todos os esti
mnlos, movendo-lhe todas as fibras pa.trioticas, concorrendo pa.ra 
a grandeza e felicidade deste pai z, que ha ele elevar-se como um 
gigante, impondo-se i:t admiraçã.o e respeito elas nações 1mlis civi
lisadas, bal'ejado pelas auras puras da democracia. 

Nã.o se illucla o nobre presidente elo conselho. . 
Abolida a escravidão, que nos envergonhava., é preciso nbo

lir-se o poder que nos opprime e esmaga, esterilisando todas as 
fontes ele riqueza e estancando tocfa,s as forças vivas ela naçã. 
Uma c:usa é consequencia 1mtur.ll da outra. 
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Não tardarâ, muito que os bra;1,ileiros, jubilosos, saúdem com 
enthusiasmo o alvorecer da aurora tll'iibante da _ regeneração 
politica e social. 

Não tardará muito que neste vastissimo tereitorio, no meio das 
ruínas das instituições que se desmoronam, se faça ouvir uma voz 
nasciàa espontauea do coração elo povo brazileiro, repercutindo 
em todos ós angúlos cleb te grande paiz, .penetrando mesmo .no 
seio das florestas virgens, bradando energica, patriotica e una
nimemente: abaixo a monucl1b e viva a Republica. ( llfüíto bem, 
muito bem. Apoiados e ncío apoiados. Applausos prolongaclos nas 
galerias e no recinto.) 

VOZES: - Ordem! Oedem ! 
O SR. PRESIDENTE adverte as galerias que não podem dar 

manifestações. 

Camara dos deputados 

Em sessão de 11 tle setembro de 1888 o Dr. Seba"tião Mascare
nhas, deput,\do hbernl pela província de Minas, pronünciou o 
seg-1Jinte discurso : 

::_ Sr. presidente, o enthu,iasmo com que as idéas republica- . 
nas são abraçadas mi, rn111ha provi:ncia, não provém do despeito 
por causa da abolição, como entendem ai guns dos nobres depu
tados e o governo. ( Apoiados.) H1.\. outras causas mais podero
sas que influem para esse movimento. (Apoiados .) 

Para provar o erro em que se acham. os nobres deputados e o 
governo, basta dizer que a maior parte dos republicanos é resi
clente nas cidades e villas. Eram muitos ou a maior parte de l
les, a,bolicionistas, que entendiam com razão que a escravidão 
era a b[lse mais solida sobre que descansava a monarchia . 
(Apoiaclos.) Abolirb a escravidão, ficava ao partido republicano 
estrada frai1ca e L1rga pela qual marcharia desassombrado para 
a cooqnista ele suas icleas. 

A abolição do juramento ele fidelidade ao imperador, que hoje 
se vai votar nesta caniard, é mais um grande triumpho que con
segue o partido republicano (apoiados), que tera nesta casa 
grande numero ele repr,1sentantes na proxima legislatura. 
(Apoiados .) 

A camara municipal da importante cidade do Curvello, incum
biu-me de apreseobl' á camar.:i, dos Srs. deputados a seguinte 
representação (lê): 

« Gamara Municipal· elo Curvello·. - Minas, 24 de ae·osto ele 
1888. ~ 
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« IUms .. e Ex.ms. Srs. - A.ugusto.;; e dign:issimos Srs. repne-
sentautes ela nação . . 

« A cama:ra municipal do CarveL10 init-erpret,ndo iielmemt-e. 
os sentimentos de seus munícipe,;;·, vem respeitosamen te repre
sen tar a essa augusta camar;,1 so bre a, necessidade urgeu.te da 
COJJ·vocação de uma. assembléa cons ti.tuinte, com potleres plenos 
par i1 revogar os arts. 3° e 4° ela cons titu ii;ão do imperio e- de to
alos os· seus corollarios. 

« Por indicação de a lgu ns Srn. vereadores:, [\,, camara muni
aipal do Curve! lo r econheceu, por un animidade de votos, a. ur
gemcié~ de urna r ,Jform:1 qtB ::;Ó trará g·mndes beneficios à na-çã,o 
br-azileira. 

,< Deus g uârcle a VV . Ex.s:. - Q pr@sidente, Ai/'!tanio Fr.ancisc@ 
Fi·ança Cannab rava . - Joaquim Dini-z,Couto . - À!n~onio Dfrii, Mas
carenhas . - Joao An'toni-o da Silva. - João Pinto de Can,alho . -
Francisco Ferreir a Guimaraes .. 

Ghegada de Lopes Trovão em 3 de novembro 
de 1888 

Eis como a Gazeta ele 1Voticias, noticia a cheg·ad,i do tlenoclact·o 
republicano, depois ele seis aDnos de auzeucia uo estrangeiro: 

« A 's 11 ½ horas cln, manhã o telegr,1p!LO annunciava a p'ls
sagcm, em C,tho !frio, do Vilte ele Santos. A com missão organl
sa,do t',t Ja recepção ele Lop.,s Trovão fez Logo a1Il1c1r, como tinLH1 
promettido, os boletins annunci ,odo que elle des·embar ~aria ás 
cinco horns da tarde . 

Pouco nn I es dessa !tora começou ~ aJiluir gente par.1 o c:ies 
Pharotix, B, si n5,o fosse cl e testavel, 11oclia.-se fazer trocadilho, 
tli:rnndo que 1mr,, es perar o Trovilo o p:)Vo pouco se impor tava 
com o trovão repdlclo ele intervallo a in tervallo e que an11un
ciav,t a immlnencia ele um,_. t emp3stade . 

Esta não foi tão cle li ct1da íJU•anto devia se l-0 ; si. durou poueo, 
entreLlnto, cal1iu a !10,ra em que o illustre tribnoo rep ubli cano, 
com numeroso aC"ompa nlmmento, singrava as aguas ela bahia em 
üirnc:ção ao caes Pharoux, onde cr,t □ umerosissima n. concur
rencia de povo, e maior seria si ns 1! ½ horas 11ão corresse com 
iosistencia o bo'.'lto de CJ:Lle o vapor ficaria trncorado , não sendo 
visitado si não hoje. 

Os amigos.do Dr. Tl'Ovão tiver,im a ventura clt) abraçal-o foe
temeute, Illt expansão de umft saudade de seis anno .3 naqu elle 

R . 7 
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momento saciada. « Está o mesmo », diss@ram todos ; e está. Não 
.se alterou em nada o typo elo illustre propagandista, typo que 
não se apagou da imaginação do povo que aqui o acclamou ha 
annos, e que bontem o acclamou ainda. 

Eram seis as lanchas que foram buseal-o a bordo: na primeira 
iam o Dr. Silva Jardim, o Dr. Barata Ribeiro, o Dr. Sa Valle, ó 
Dr. Cyro de Azevedo, o Sr. Favilla Nunes e outros amigos do 
Dr. Lopes Trovão e representantes do partido republicano; nas 
outras iam representados por commiesões os Clubs Tiradentes, 
Quintino Bocayuva, Lopes Trovão, Saldanha Marinho, Santa 
Catharina, Felippe dos Santos, Rio Bmnco, o directorio do 9!ub 
Republicano de Ouro-Preto, os alumnos das Escolas de Me:l1cma 
.e Polytechnica e os estudantes preparatorianos. 

Na primeira lancha ia arvorada a bandeira republicana. 
A's 6 ½ d0Sembarcaram todos uo cáes Pharoux. 
Centenares de vozes responderam aos vivas levantados ao 

recern-chegado, vivas qu3 continuaram depois à passagem do 
prestito pelo largo do Paço, rua do Ouvidor e largo da Sé, onde 
o Dr. Lope3 Tl'civão entrou no editicio do Club Tiradentes. Prin
cipalmente na rua do Ouvidor onde o prestito saudou a diversos 
jorna,es, foram muitas as acelamações ao illustre republicano. 

O Dr. Lopes Trovão recebeu grande numero de felicitações por 
teleg-ramma e foi muito compl'imentaclo no Club. . 

A's 8 ½ retirou-se para a casa ele sua residencia, no Anclamhy. 
A' ta!·cle e á noite fez-se uma larga distribuição gratuita do 

numero especiu1 do Combate, collaborado por muitos dos nossos 
mais conhecidos homens ele lettras. 

O partido republicano de Santos encarreg·ou os Srs. Quintino 
Bocayuva, Silva Jardim e Alfredo de MeUo representarem-no na 
chegada do Dr. Lopes Trovão. 

O CJub Republicano de Paranaguá nomeou uma commissão 
composta dos Srs. Dr. Cyro de Azevedo, Henrique Deslandes e 
Nestor Victor, para repre,ental-o na recepção do distincto tri
buno Dr. Lopes Trovão. 

Sessão solemne do Centro Republict1no Lopes Trovão 
pela sua chegada no Rio de Janeiro 

Em 15 de novembro de 1888, <lata que se tornou para sempre 
memoravel para o Brazil, realizou o ·Centro Republicano Lopes 
Trovão uma sessão solemne que, apezar de ser o ingresso facul
tado por meio de convites, muito antes de começar a sessão, o 



99 

salão estava litterc1lmente cheio, e grande numero dos convidados 
que ainda depois compareceram foram força,dos a retirar-se por 
não encontrar nem de pé, accorrimodação no recinto. · 

Pócle-se calcular em mais · de mi.l pessoas a, assembléa, de que 
faziam parte mu.itas senhoras. 

A' porta elo salão eram distribuídos a todos os convidados, 
avulsos contendo uma poesia elo Sr. Medeiros e Albuquerque, 
on. l2d'O Gritado Pavoearespostado Dr. Lopes Trovãoá 
mensagem que lhe dirigira, o Centro Republicano solicitando 
o seu ca11c111·so aos tr<ihalhos de propaganda encetados no 
Brazil. 

A's 7 3/4, occupanclo a presidenc.ia o Dr. Thomaz Deltino, pre
sidente elo Centro Republicano Lope:i Trovão, profario a allocução 
ele abertura, que fui entlrnsiasticrunente flcolhicla e cleu a palavra 
ao orador officíal, Dr. Cyro de Azevedo, cujo discurso foi uma 
peça notavel ele oratorb. e de exposição palitica, repetidas vezes 
victoriada pelo immenso a,uditorio. 

Tivet·am a palavra em seguida 03 Sr.;;.: 
Dr. Pacheco, represenL111te do 9° districto ela, província ele 

1\-linas · 
Ame~ico Guim,.1.rães, elo Congresso Litterario Gonçalves Dias ; 
Jeronymo Motta, do Club R9publica,no da Faculdade ele Medi

cina,; 
Arthur Miranda, do Club R,3publicano Quintino Bocayuva; 

, Dr. Coelho Lisboa, dos republicanos elas cidades do 8,io Branco 
e Parahyba üo Sul, e do Club Tiradentes; 

Raul Verneck, elo Centro Psepublic.rno Silva Jardim : 
Dr. Gonçcd ves Chaves, do Club Republica.no Rio Grandense e · 

do Centro Republicano da Es.colft Polytechnica ; 
Dr. Leal da Cunha, dos republicanos do municipio ela Sapucaia; 
Dr. Alexandre Stock.ler, dos ele S. João d'El-Rei, Juiz ele Fóra 

e do C]ub Republic:rno F'elippe elo::; Santos ; 
Dr. Silva Jardim, represent;1nclo :t commissão do partido re

publicano de S. Paulo e os republicanos elas províncias elo Rio e 
S. Paulo. 

Por ultimo teve a, palavr,1 o Dr. Lopes Travá.o. 
Um borborinllo de indiscriptivel sensação nrnnifestou~se em 

toüo n, auditoria, que, ele pé por lon g:o tempo victoriou entlrnsi
asticamente o valente e querido tribuno. 

Es;;a manifestação, ra1•11s vezes igualada no Rio de Janeiro. 
calou profundamente no e.spirito üe Lopes Trovão, cuja com~ 
moção clifficilmente póde vencer. 

O seu discurso foi laconico, porem onergico, vibrante e alta
mente significativo e brioso. 

Teeminacla a sessão ao som lia klarselhew pela banda de mu
sica, foi o Dr. Lopes Trovão cons0cutiYamente a,cclamado e 
acompanhado á sahida por g-ra.nde mass), popular. 

Os Srs. Dr3. S-1ldanha Marirrho, Ubalclino elo Amaral e Aris
tides Lob'.J, jnstific'1ram por caet t o seu não comparecimento á 
sessão. 
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o, sailã0 cl'o €:b0.-gr,esso estava vts-tosameHt@ 0eU1airn%1.1ha,d:o. 0\])IH 

te0pheos de Jiland:'elras · ele di":fferenties naci!ona,lid!ades, e a;o, ffo1,ncill@, 
emfestivo grupo, rlestacava-se h,1steado o· pavHhãio s;ymub'oli-c1 clb 
Centro, uma rica band1eira ele setim verde· e arnareHo, disposto 
em listras symetricas, realçando junto à hl'n~a; as 20 estl'ella-s 
engastadas em fundo negro. -

Congres~o Federal Rept1blicano, 

Encerrou os sens trabalho após longos e operos0s clebc1tes rna 
maior harmonia de vistas. 

Foi aceita ,~ demissão solicitada pel0,Consell10 Fedem), vot,an
do-se uma honrosa mensão ao8 seus iltustre, membros, e lamen
tand'0-se a escu,m offerecicla pelo conselheiro, Saldaulrn, N1::.wínho , 
presidente do Conselho, mnt1v.:cla por seu, rná0 estado. de sande. 

O Congresso resolveu que se enviasso ao benemerito clerno
crata, seu presidente, um(I! mensagem especial. 

Entre as grandes resoluções tomadas 1lgura a reforma clalei 
organica do partido, ôcanclo · conceuteaclos todo3 os po:leres em 
mra só pessoa, que serl1 declarada o chefe do P,utido Republicauo 
Brazi'leiro. 

A eleição que foi prcceclida pn ra. esse tlrn deu a nomeação d'o 
cicladão Quintino IBocaynva, a í[uem saudamo;; com o maior 
enthusiasrno pela merecida, honr,1 que acaba de obte1· cio nosso 
pujc111te partido reunido em congresso·. 

Ao·explendido·banqueterealiwclo 110-GranclP, Hetel em honra de 
Quintino Bocnyuva, assist irani os pri11cipJes chefes repuhlfoanos 
paulistas: Arnerico Bra,zil-iense, Francisco Glycerio, Campos 
Sa•lles, João Tobia,.,, Pedrn Lessa, Bernardino ele Campos e Victc-
11in0· C,1rmillo ; e repre3enhHlte3 d::i, imprensa republicana, Rangel 
Pestana, Americo ele Carnp0s, .,ulio d,3 1Vle3qnita, Horacio de Car
va,H10 e Hyppolyto Silva . 

O Dr. Campos Salles, srrudnnclo a Quintino Bocayuva, o chefe 
d'0 partido eleito pelo Congresso FetL ral, profürio um brilhante 
di1,crn°so, no qual funda111e11tou ,. rnanifestnção elos repulJlicwnos 
paulist8.S, offerecencl o o banque-te que se dav(I!. 

Respondeu-lhe Quintfn'o Bocayuva, em l'◊ng·o e notavel discuno, 
110· qual fez ,L ex posição elos princípios do pa•rtido e indicou as 
norrn ,ts de conducta a seguir. 
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Foi freneticamente applaudido. 
Fallaram ai,nda diver.ws oraàores com appla·usos do auditoria, 

levantaudo Bernardino de Campos um brinde a Saldanha Marinho, 
.. que foi correspondido com o nrnior enthusiasmo e encerrando o 

banquete o Dr. Americo de Campos com um brinde á Republica 
Federa ti vn, que terminou pela acc lamação de Quin tino fBoc:i,yu va 
como chefe olficial do Partido Republicano Brazileiro. 

O banquete terminou á m:iüt noite; durante os brindes reinou 
sempre a mais completa cordialidade entre os convivas. 

Foi mnct fe.:;ta esplendida digna elo nosso illustre chefe e dos 
denodados republicanos paulista~. 

Com mn,is espaço trataremos ele tão importante assumpto, g_ue 
tanto interessa. no nosso parfülo. 

(Repu/Jl i ca Br·aziteim de i 8 c1 e maio de 1S83. ) 

A monarchia clesmen tida 

·Tendo propalado os mornf"rchistas que o illustre Dr : J0aq,uim 
Felicio dos Santos declaeara nu.nca ter sido repuhlcano, mas 
liberal acJ-ianta~lo, o nos ,o clistincto amigo e co-religiona,rio 
Lafayette de Toledo, residente em Casa Branca, dirigia-lhe a 
respeito uma Gttrta. 

Acaba elle de rec 3_ber a seguiu te nobre resposta: 
« lllm. Sr. Lafayette de Toledo.- Diamautioa 8 ele agosto 

ele 1889 . - Accuso o recJbimsnto de sua carta datada do 28 
do proximo rmssado, em que pergunta-me V. si sou republicano, 
ou si liberal adiantado, como dizem algum1-s correspondeocias 
ela imprensa de S. Paulo. 

Respondo que muito estrcmho essas correspondencias, e nem 
sei qual a sua origem e fi.os, porque sempre fui r apublicano e 
não a datar ele 13 -de ,nuü0 dle 1888 . 

Si não fosse re[mblican o não aceitaria a candidaturà que 
offereceu-me o partido, o que seria uma especulação indecente. 

Quer me creiam, quer ,11.ão, sera para mim um grande s.acri-
:llcio se for escolhido senador. 

Tenho vivido desconhecido, e não ha viela mais agraclavel. 
As pessoas que me conhe.cem dirão se digo a verdade. 
Aqui me tem sempre ás suas ordens por ser - Amigo, Pa

trício e obrigado.- .Joaquim Felicio dos Santos.» 
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Club Republicano frei Caneca· 

No diã 18 do corrente procedeu-se nã cidade do Recife a eleL 
ção ela respectiva directoria que ficou assim composta; 

Presidente - Dr. João de Oliveira. 
Vice-Presidente - Càpitão João Ca1·01ino. 
l O Secretario - Felicio Buarque. 
2° SecretD,rio - P[lixão Vieim. 
Orador - Rochc1 Lima. 
Vice-orador - Valdemiro vVanderley. 
Thesoureiro - Leodegario Barboza. 
Bibliolllecario - Tllomuz Cavalcanti. 
Foram ainclã eleitas duns commissões; - uma de rodacção e 

outra de revisão que se oecuparão da direcção de um periodico 
que defenderá os in teressés d essa sociedade. 

A posse das flmcçõ2s da nova clirectoria teve I agar ás 7 ho
ras ela tarde do dia 21 de agosto, em cornmernoração ~o assas
sinato legalisado ele Francisco José elo Silva, rnartyr de 1817. 

A sessão esteve imponente:- muitas senhorns compareceram 
ao acto, dentre as quaes a Exma. Sra. D. Maria Amelia de 
Queiroz, clistincta pernambucana, litterata e sacia do mesmo 
club. · 

A1ém do gTanele numero ele socios, muitos espectadore:s afüui
ram as portas da séde do referido club. 

No meio da mais perfeita rntisfação e completa ordem ter-
minou a sessão 

Sem r1uvida, porque a _qitarda negra estava dormindo. 
Que durma para sempre... . 

("R epubl'ca Bn,sileira ele 31 de n.gosto de i:SSJ.) 

A Proclamação da Republica . 

Eis o que publiccn em seu numero de 16 de novembro o Correio 
do Povo: 

No C:1,mpo da .Acclamação 

Era imvonente o r.specto que ~:presentav;)m ;)S forç::is de terra 
e mar, formadas no campo da Acclanrnção, desde o amanhecer, 
cm frente ao quartel do 1 °, onde conservava-se prisioneiro elo 
povo e dos militares o gabinete clecallido. 
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Em constaiite evolução ao mando do general Deodoro da Fonseca;. 
-viam-se o I O e 9° reg-imen tos de e;a vallaria, 2° regimento ele ar
tilharia de camp1nhn, 1°, 7° e 10° bafalhões de infantaria, cor-pos 
de irnperiaes ma,rinheiro3 e navaes, corpos de alumnos elas esco
las militares rla praia Vermelha e superior ele guerrn, corpo de 
bombeiros e corpo ele policia da córte e província do Rio. 

Alli permanecendo durante horas , s3nhora da praça, a força 
levantava successivos vivas á liberdade, ao exercito e armada e 
á Republica, Brazileira ! 

Cerca de 9 horns da manhã, a intimação do povo e do exercito,,. 
o gabinete declarou- se demittido, pedindo o Sr. Visconde de Ou., 
ro Preto ao general Deodoro garnnüa pnra a sua pessoa e dos 
seus collegas. 

O Sr. g·eneral respondeu-lhe que o povo e o exercito não ofl'en
cleriam os cidadãos destituídos elo govarno e que os ex-ministros 
podiam se retirar nr. maior tranquillidaclc, como aconteceu. 

Ao ser communicaLia ao povo e aos militares a queda do minis
t erio, levantaram-se acclamações de todos os lados n, Republica 
Brazileira e vi-vas estrepitosos, emquanto o parque de artilharia,. 
clava uma salva de 21 tiros, com 0s canhões Krupp as~estados 
para a secretaria da guerra. 

O general Deodoro, o Sr. Quintino Bocayuva, e o tenente-coro-
nel Benjamin Constant foram então disputados pelo povo e pelos. 
militares, que os carregaram em verdadeiro triumpho. 

O barão do Ladario 

A's 8 horas ela manhã apresentou-se em fr·en te ao quartel
general o 0apitiio de cavallaria Golcloµhim, acompanhado ele sete 
praças. Vinlia esse official em exploraçãQ. 

Nesse momento, alguns batalhões formaram em frente ao quar
tel, sahindo então o Sr. Barão do Ladario, afim ele dar ordens 
aos fuzileiros rnwaes. 

Nessa occasião foi elle intimado por um official, por ordem d(}, 
Sr. g·eneral Deodoro para entregar-se. 

Sem proferir uma palavra o Sr. Barão do Ladario saccou do, 
bolso um rewolver e apontou-o ao peito do o1ficial, fazendo fogo. 
O tiro, porém, falhou. 

ApproxirnarnJo-se delle o Sr. g·eneral Deodoro, para reiteirar ~ 
ordem, de pri~ão, foi recebido com um ti ro pelo Sr. Barão do La
clar io, desviando-se, porém, a bala do alvo. 

Acto continuo, foram disparados alguns tiros por praças clo
exercito, ficando e Sr. Barão do Lado.rio ferido. 



Immediatamente foi elle ·transportado em maca para o ;-ala
cete de Itnmaraty, na rua Larga ele ·S. Joaquim, seguindo -dil:hi 
para n casa de sua residencia. 

Foram chamados os Srs. Drs. r>erefra Guimarães, e Barão de 
Pedro Atfonso a cuj r. s euidados acha-se entregue o enferme. 

N o P aço d't Cid9,de 

A's 11 horas da manhã o Visco:ide de Ouro Preto telegeaphou 
ao imperador, que se achava em Petropolis, chamando-o à corte 
immecliafamente. 

Ao meio clia e um quarto, o Sr. D. Pedro U, acompanhado 
de Sua .Magestacle,a Imperatriz e seus semanarios, tomaram o 
trem da estrada de ferro Príncipe do Grão- Pará, chegando á es
tação de S . Francisco Xavier ás 2 horas da tarde. DJ,hi seguiram 
(}nl ·Coche pa.ra o paço da cidade, onde clleg·aram ás 3 horas. 

Alguns minutos mais tarde tambem chegaram os Srs. Conde e 
Condessa d'Eu, que se fizeram tra nsportar por mar até o cn.es elo 
Pharvux. · 

A's 4 horas da tarde compareceu no paço o Sr .. Visconde de Ou
r,o Preto em companhi:., do Se. Barão de Mir,wda Reis. 

A sua conferencia com o Sr-. D. Pedro 11 durou openas cinco 
minutos, pedindo o Sr . Visconde de Ouro Preto dernjssão colle
ct.iva elo ministerio . 

. Manifestou então o I.mperaclo~· cl"'sejos de conferencial' com o 
Sr. senador S.iJvéira. Martins . Dizendo-lhe o Sr . Ouro Pre\o que 
elle se achav'l em via g-em, manifestou Sua, Magestade desejo de 
conferenciar com o Sr . marechal Deodcro dn, Fonseca, que ficou 
ele ir ao paço ás 6 horas. 

O Sr. Barão de Loreto esteve 110 paço ás 6 horas, e as 6 1/2 che
g,a,ram 0 Bc1rãc e Ba:rone7,a ele Muritiba, Barão de Miranda Reis, 
Conde de Aljezur e a·lmira.nte marquez ,de Ta:ma'l1da1·é. 

Ao ter noticia. em PelrGJ)olis do fo rimento do Sr. Barã ,l do La
d ario, o Sr. D. Pedro II telegra1, l1ou pediudo noticias, e no paço 
da cidade por d iven,as vezes pediu ioformações manifestando-se 
muito afüicto pelo acontecimento .. 

A guarda do paço foi confiada H uma •força de 70 praças do l0° 
batalhão de infantaria, com •ordens terminantes de neg·icrem en
trada a quem quer que fos,e. 
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F.orças de mar 

o batalhão na-v:,tl cle-3emba,rcou as 6 horas da manhã. 
Segtündo pa:ra o campo d',1, Acclarna,ção, onde jil, e3tava posta1.la 

todfl, a força do exercito, ficou com o corpo sob as o·rdens do ge
ner.: 1 Deodoro, formando ti, recLtguarda da tropa de l'inha. 

Pouco tempo depois ap;Jl\ra :!~ram os S1·s. capitão de fragata 
Alvarirn Costét e capitão-tenente Pestana, commandante e major 
dos navaes, qne assumira,rn os seus post0s . 

.De volta do campo, depois d<:3 percorrer varias ruas, acc1amado 
pelo povo compacto em todos os ponto3, o exercito est ondeu-se 
em linha, que al.Jra ngeu toda a rua Primeiro ele M,1rço, dando o 
centro para o desfilar do corpo de imperiaes e baüLlhão naval, 
que se recolheu ao arsenal de mP.rinha . . 

De voltn. a recolher-se aos quarteis, passou de novo a força elo 
exercito pela rua do Ouvidor sendo viva.mente aclanrnda pelo 
povo. 

No «Correio do Povo» 

Cerca de 2 horns da. tarde g-raude massa ele povo affiuiu as im
mecliações do nosso escriplorio de cnjc1s janellas fa llaram, atten
dendo as solli :::itações populares, o Dr. Silva Jardim e o nosso 
chefe Dr. Sampa io Ferraz. 

Dentro do nosso escriptorio foram erguidos vario3 vivas entre 
os quaes um do Dr. Silva Jardim a memoria do uravo tenente
coronel Madureira. 

Seguiu depois o povo para a camára municipal, empunhando o 
estan.clarte republicano q-ue estivera hasteado· nas janel 18S ele 
nossa redação o cid:adão J,osé ,p:ires Domingues, que o foi l1>1stear 
nas janellas do paço da camara. 

Na camara 

Cercil de 3 horas ela tarde, chego,L11 ilO mesmo ed ifi cio o Sr. v.e
reaclor José do Patrocinio, acompanhado do povo e immecliata
rnente foi votada. a seguinte representação : 

« Exms. Srs. representantes do exercito e ela armada nacio
naes. -Ternos a honra de communicar-vos que, depois da glo
J'iorn e nobre 1~esolução que ipso fact.o dep.oz a monarchia brazi
leira, o povo, por orgãos espontaneos e ,pelo seu representante 
legnl nesta. cidade, reuni.u-se no edificio ela. camara municipal, e, 
na fórma da le:i ainda vigente, declarou consumado o acto da 
de,posição ela monarchia, e, acto seguido, o v,ereador n:wis moço, 
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ainda na fórma da lei, proclamou, corno nova forma ele governo· 
do Brazil, a Republica. - · , 

Attenclenclo «o qLrn, os abaixo assigoados esperam que as pa
trioticas classes milit.Rres sanccionem a iniciativa popular, fa
zendo immediatarnente decr1;tar a nova forma r epublicana do
governo nacional . 

Rio de Janeiro, 15 ele novembro de 1889. )) 
Votada ct. representação, orou o Sr. De. Silva Jardim. 

Em Nictheroy 

A' l hora ela tarde, toda a força do pol.icia, já então sob o com-
mando cio tenente-coronel Fonseca e Silva, desembarcou na 
ponte ele Nitherohy dando vivas il. Republica, no que foi ncom
panhaclo pelo povo, que percorreu tü(las as ruas no meio ele
grande enthusiasmo. 

Ao chegar ao quartel do corpo,o Sr. conselheiro Carlos Afl'onso
ex-presidente da provincia do Rio de Janeiro, interpellou os 
officiaes, perguntando-lhes se reconheciam o novo commandante. 

A policia. pt'orompe u em vivas ao tenente-coronel Fonseca e 
Silva e á Republica. 

Commercio e repartições 

Logo que foi conhecido o movimento, o comrnercio fechou as . 
suas portas e ns repartições publicas suspenderam o seu expe-
diente. 

Prisão de ex-ministro 

A's 6 1 /2 horas cl;:i, tarde, sabendo o bravo general Deodoro
que o Visconde ele Ouro Preto reunido a amigos n'uma casa da 
rua da Ajuda. deliberava sobre a organização de um gabinete li
beral, ordenou ao coronel Germano ue Andralle Pinto, comman
tlante do corpo de policia, qu3 com um piquete prendesse-o. 

A detenção foi effectuadri, e, escoltado por um"' força, o Sr .. 
visconde ele Om'o Preto recolheu-se ao estado maior do 1° r egi
mento de cavallaria, em S. Christovão. 

N as Ruas 

Durant e todo o dia e até alta hora da noite o povo percorreu 
as ruas do cen tro da cidade, formando diversos grupos prece
didos ele bandas de musica. 

Expansiva em set~ enthusiasmo, a população erguia vivas e
saudações á imprensa livre, aos bravos elo exercito e armado, ao , 
General Deodoro, a Quintino Bocayuvtt, e á Republica Bra.zileira._ 
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A's 7 horas ela noite urn officinl de cavallaria percorreu as ruas 
da cidade, dirigindo a seguinte prodamação : 

~ O General Deodoro mandà rJizer que o povo póde ficar tran
quillo. A cidade está entregue á guarda do 7° batalhão de infan
taria e morrerá o ousndo que tentar arrombar uma porta. » 

A Policia 

Por delegaçc"(o do governo provisorio, hontem constituído, as
sumia interinamente o cargo de chefe de policia ria côrte o Sr . 
capitão ele estaclo-nmior de arti lharia Vicente Antonio do Espirito 
Santo. 

Hontem mesmo foi·am nomeados para. exercer os cargos de 
1 ° e 3·• delegados de policia, interinamente, o major Candido José 
de Siqueira Campello, chefe ele secção da secreforja., e cxpitão do· 
exercito Austrelino Villarim. 

O Teleg-rapho 

Para. que do occorriclo fossem transmittidas noticias telegra
phicas com todn. a exaclidão, o Sr. Geueral Deodoro expediu ao
dircclor dc,s telegru\)hos ordem pa.ra. ser entregue ú estabeleci
mento ao 1° tenente José Augusto Vinhaes. 

Foi expedida ordem telegraphicn para o Desterro, afim ele ser
preso ao cheg-,,r a esse porto uo paquete Rio Pardo, o senador· 
Silveira Martins. 

O Rio Parclo de-ve chegar hoje a Santa Cathariua . 
Varios estabelecimentos commerciaes desta cidade eliminaram 

as armas imperiaes que usavam no frontespicio elas casrls em que 
fuucciouam. 

Ig·ual procedimento tiveram os soldados e officiaes elos diver
sos batalhões ele tel'ra e ele mar, arrancando elos bonets a corôa 
imperial que outr'ol'[1 traziam. 

A Ga;eta ele Noticias descreve ela segu inte fórma em seu nu
mero de 16 os factos passados no dia 15 de novembro de 1889. 

15 de novembro 

A data de hontem y,li ficar assig-nalada na historia . 
Extraol'clinario movimento agitou a população fluminense, 

desde o romper do dia.. 
O espanto, a sorpresa e a ancieclade - eis o . que se notavJ, em 

todos os olhares e em toda<, as physionomias. 
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,O povo iuvacliu asru ·,s ep!'a,ças, em busca ele notici.ts., s'l.beado 
então qne o exercito tinha-s9 declarado abentamente e rn o,p.po
sição ao ministerio. 

« No no3so numero de 'hont,2m, em noticia ele -~1'ltill'rn 'hora, 
entrelinhada, haviamas escripto o segu'in:te: 

« No qLnrtel-genera:l estava:m reunidos, ás 2 horas da ma
drugada. ele hoje, o Sr. ajudc1,nte-geoeml elo exercito e diversos 
ofüciaes gen eraes. 

No quartel achavam-se em fót'ITI'l, um batalhão de i□ fa,ntaria, e 
o regi111e11to, ou parte, ele cavallaria .. l> 

Trabva-se, pois, ele um movimento já combiua.::lo, a que dera 
causa a ordem recebida pe'lo 7° batalhi'io, para. seguir :p-tra pro
vinci ,1 r emota, recusanrlo-se e3se batalhão a cumprir a ar.tem. 

SétbenclQ, à ultima hora, cio que se tramava , reuniu-se em 
co oferench o mioisterio a té à meia noite, estando de promptidão 
400 praças do corpo de policia. 

/\ 's ô horns ela ma,n hã fecharam-se os quarteis do 7°, elo 10° e tlo 
corpo ele bombeiros, e eles Jrnbarcou, unn força, de fuzi leiros 
navaes, arm.1.dos, traze □uo rnvolver os olnciaes. 

O campo de Saut' Anua ficou .tod.o occup'.l.do pelo exercito-e pelo 
povo , confraternisftdos. 

Um:, forç;i, do 1 ° postou-se 110 largo da La•pa .. 
·Em frente ao quartel-,general estendeu-se um pa rque ele 

art-il11aria, postando-se alli baüdhões ,de linha, .fuzileiros navaes, 
corpos de policia desta côrte e da pro:viucia, e um piquete Lle 
cavallaria. 

Na ru,, Marcillio Di,1s postou-se uma for.ça do 1° de cavallc1,1:ia, 
commanclada por um caclete-s.1rgento, 

Em frente á 8,scoJa Normal esüw _t uma força de cara.bineiros 
e lanceiros e a -dos a.1-unrnos artil lieiros .. 

Em frnnte .a rua SenaJor Eu,iebio :via-se ,u,ma for-,ç,1, de fuzi leiro.s 
navaes, e entre 0 quartel-general e a estação da estrada -ele 
feTro D. Pedro 11 o corpo el e imperiaes ·1narinhei11os. 

Pela 11ua do Ouvidor passavam de instante a ins.tant e grupos 
ele patriotas , erg·uendo vivas á RepubliM brazileira. 

A' passagem dos batnll1ões o povo abria alas e saudava o 
exercito, 

Foram proferidos discursos por clistinctos cicl,,dãos, corres
pondendo o rovo com enthusiltsmo aos vivas erguidos pelos 
oradores. 

Miniscros presos 

Em frente à secrehria ela g uerra, onde est:wa reunido o 
mini.sterio, postaram-se, logo p~la amanhã, uma força, do 1° regi
mento, uma d0 9° de ca.v:allaria, uma do 2° regime1ü0 ele 
artilharia, o batalhão naval e o corpo de imperiaes mal'ii1:heinos, 
estando todas essas forças sob o commaoáo do Sr. ,general 
Deodoro. 
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fntLimlcln o minister io para d'epor o g0vee1w, respond·eu o 
Sr . conselheiro Affonso Celso, pres idente d'o conselho, qtn não 
obedecia a es:;a intimação . 

Foram então fech:Hfos- os portões do quartel- general, ficando 
ass im. impedit.Ia a sabida do l'º batalhão de ilrf.Lntaria, com o qu'Ul 
su-i;ipunlla o governo que devia contar. 

Os cor tJOS de bombeiros e de policia desfa corte marchara.m em 
seguida v.tr.1. o camJ]O ele Sa nt' ,\ nua. , e fGram por'--Se á disposição 
do Sr. general Deodor'o. 

O Sr· . general Flori.mo Peixoto, Hjuda nte-general, foi ao 
enco·ntl'O de Sr . general L:>eocloro, com quen1 conferenciou, diri
gindo- se aimb0s, momeo tos cle p::lis, 8 0 · Sr. p1N,s1Gl'en te elo c0nsell10, 
q,ue aintl-a, estava na secveta1·ia da g uerra , com o rnin isterio . 

,\ penas a i.li. chegnclos, o Sr. gen era l Deodoro intimou o governo, 
em nome ,lo exereito, a dep@r· o poder, e, u-inda em nome do 
exercito ,. cl·eu voz ele prisão ao_, Srn. presidente elo conselho e 
m!n:stro ela. justiça , qtre por algum tempo occupára a pasta ele 
ministro ela guepra,. 

Declar-ou o Sr . general Deodoro que exigia o exercito que 
escolilessem ellos, 0s dons ministros presos, paiz na Europa, e 
para l il. _ se r etfrasse 111, porquanto era essa a satisfação recla.mada 
d-aq.ielles qLrn só haviam usado do Jjlode r para, perseguir, deportar 
e despresti0 iar o e-Yercito. 

(,nter·vi eram os-Srs . genemes Fl.or iano Peixoto e· ::vl i. mnd a Reis, 
ped'indo r1 ue fosse r elevada a ordem el e pr isão aos dou s rninistros, 
ao que, depois de algmmi re luctaneia, accedeu o Sr. general 
Deodoro. 

Durante essa conferencia, os corpos q_lle e.;; tavam no quartel, 
marcharam para rua , dai;ido vivas ao general Deodoro, e 
mürarn -se às forças postadas em freate à secre tar ia ela g uerra. 

C@nservou~se o min isterio até ás 3 horas da t ar de na secretar ia. 
To'-1a3 a:3 forç·1s estavam municia•IJs com cartuxame em ba lado . 
. eun:iravn-se t r1mbem a e:ssas forças o.;; n. lumn os (la Escola 

Militar, est.111€10 muitos otflc iaes armado.s de cwabin1s com o 
r espect: v0 ,:-artL1xame . 

O Bl:t.rão do Ladario· 

A's 8 horas ,.ln, manhã _::q;>eesentou-se em fren te ao quart el
general o capitão ele cavallar·i ,t Goclolphirn, acompanlHdo de. 
sete praças. Vinln. esse ofücial cm ex ploração. 

Nesse mome nto a lguns batalhões formaram em frente ao 
quar tel , sa:hinclo então o Sr. barão do Ladario, atim ele dar 
ordens aos rnzileiros navàes . 

Nessa occasião foi el le intimado por um ofücifll, por ordem elo 
Sr . general Deodoro para entregar-se. 

Sem proforir unm-palavr-a, o Sr. barão do Laclario sacou elo 
bolso um revolver e apontou-o a o peito do official, faiend o fog·o. 
O tiro, porém, folhou. 
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Approximando-s3 clelle o Sr. general Deodoro, para reiterar 
a ordem de prisão, foi recebido com um tiro pelo Sr. barão do 
Ladario, desviando-se, porem a bala elo alvo . 

Acto continuo, :foram disparados a lguus tiros por praças do 
exercito, ficando o Sr . barão elo Ladario ferido . 

lmmediatamente foi elle transportado em maca para o palacete 
ltamaraty, na rua Larga ele s. Joaquim, seguindo· dahi, 
ainda em maca, á, casi'.I. de sua rdsidencia, no Cosme Velho . 

Foram chanrn,dos os Srs. Drs. Pereira Guimarães e barão ele 
Pedro Aft'ouso . 

São estas as informações officiaes prestadas acerca do estado 
do Sr. Barão do Ladario, pelos dous illustres facultat ivos: 

,< Chamado parn, trat[tr do Sr. Barão elo Ladario, ahi encontrei 
os meus dignos collegas Drs. Cancio, Palhares .e Ferreira de 
Abreu, os quaes, com a maior delicadeza, me encarregaram de 
examinar e teatar elo ferido . Este apmsentava quatro ferimentos, 
dos quaes tres sem gravidade, um no fronte e dous outros na 
-coxa esquerda. Quanto ao ferimento grn.ve consista em uma 
solução de c::Jntinuidade · dos tecidos ela região sacro illiaca es
,g_ue1·da, com perfuração do osso illiaco correspondente, um pouco 
para fóra da tu berosidade tlesse mesmo osso. . 

Nfi,o sendo encontrado projectil, nem havendo conveniencia 
em preceder as explorações, das quaes não poderia resultar 
senã.o desvantagem, teatei de, com mens dignos collegas, pro
ceder ao curativo. 

O doente foi deixado em l'epouso, com recommendação ele não 
t'eceber visitas . 
. Quando já tudo estava prompto, n,presentou-se o Sr. Dr. Pedro 

Affonso, que penetrou no quarto do doente, com o qual con
versou a lguns minutos, m,1s sem de maneil'a a lguma intervir no 
curativo, visto ja este estar feito. - Dr. Jose Per,, ira Gui
marcies.» 

,< Chamado a examinar o Sr. Barão do Ladario, acudi prornpta
mente, mas já os JJrimeiros curativQs tinham sido feitos. 

O SL'. fü,rão tem um ferimento contuso na testa, duas fe1'idas 
-1:la coxa esquerda e algumas contusões ela perna esquercb., um 
f•3rimento 11or bala, da região sacro -illiaca direita. 

Todos os ferimentos são leves, excepto o tla região sacro
illiaca, que não é penetrante, não tem g·ravidacle, mas é de cura 
mais demorada. O estado geral elo doente é excellente, - Barão 
de Peclro A/fonso . 

J5 de novembro de 1889. » 

No L3,rgo do Paço 

No largo do Paço, quando alli estavtt em fórma o corpo de 
policia ela provincii\, do Rio de Janeiro, foi deposto o tenente-
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coronel Honorio Lima, assumindo o commando daquelle corpo o 
bravo e distincto official do exercito coronel Fonseca, e Silva. 

Ordenou o digno commantlante ao Sr. major Deschamps que 
'fizesse recolher a força ao quartel. . 

Se.guiu immediatamente o corpo policial para Nictheroy. 

Em Nictheroy 

• A's 5 horas ela manhã embarcou em Nictheroy, para esta côrte, 
uma forca ele 170 pracas commandadas pelo major Deschamps. 

A's 11 horas seguiu outra. força commanclada. pelo tenente
coronel Honorio Lima, commandante elo corpo. 

Par,t o serviço do quartel, prisões, policiamento das ruas e 
guarnição do thesouro provincial foram destacados olil.ciaes ela 
gu[l,rda nacional, sendo nesta occasião agarrados carregadores e 
outros homens do povo, que tiveram de montar guurda, na au
sencia da. força policial. 

Para o quartel seguiram os Srs. conselhe iro Carlos Affonso, 
presidente ela provincia elo Rio ele Janeiro; chefe de polícia e de
putados.provinciaes Rufino Furtado, Carneiro Leão, Alves Cunha 
e outros . 

A's 2 horas da tarde desembarcou em Nie:theroy, de volta desta 
côrte,- o corpo policial, commandado pelo Sr. coronel Francisco 
Victor da Fonseca e Silva, que foi pelo povo recebido, na estação 
das barcas Ferry e na passagem pelas ruas, com enthusiasticos 
vivas. 

Ao chegar o corpo policial ao quartel, o Sr . conselheiro C,trlos 
Afl'onso perg·untou ao Sr. coron el Fonseca e Silva em que ca
racter alli se apresentava . 

- No de commanclante deste corpo , respondeL1 aquelle ofü.-
-cial. 

- Não o reconheço como ta l, redarguiu o Sr. conselheiro Carlos 
Affonso. · 

Vendo, porém, que a oificialidade elo corpo e todas as praças 
reconheciam o Sr. coronel Fonseca e Silva como seu comman
<lante, disse o Sr. conselheiro Carlos Affonso: 

- Neste momento deixo a presidencia da província. Occupe-a 
:tambem. 

- Cumpro ordens, r edarg·uiu o Sr. coronel Fonseca e Silva ; 
sou apenas commandante do corpo policial. 

Retirou-se o Sr. presidente da província, acompanhado das 
pessoas que com elle estavam . · 

Consta que assumiu a presidencia o Sr . Dr . Rufino Furtado ele 
Mendonça, 5° vice-presidente. 

O povo conservou-se calmo, assistindo em boa ordem a todo 
este movimento. 
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A' ,1 hora_dct tarde cheg·ou o· Imperâdor· fr0" paço\ sem. g.un·rdas•, 
só, confiado no p0vo' e ne exercito conscio· d·e· que seria respeitado. 

Lia-se nn, sua phys10nomht a maior afflicção. Ligeiro tremor 
vergR.va-lhe o corpo, já alquebrado pela idade e pel.t molestia. 

P0uco depois foram reunir-se a. e.Jle a Princeza, o Conde cl'Eu, o 
Princi pe D. Pe:1ro, senadores, caimnistas e empregados do p:, ço. 

Muitas senhoras cercaram a familia imperi"1.1. 
Contrnsta va a seeeniJade do Conde d' Eu com a angustia que 

tr.1.nsparecia da physionomia d:x Prioc.eu 0. Isabel.. . 
©ont'erencimram com o• lmpeN1;d0r· alguns, ho1il1ens de estado, 

éntre 0s quaPS o senador 1'auün0, que se· conservou sempre ao• 
lado ela. familia imper'a:l. 

/1,'s 3 horns e 20 mirrutos foi o· Vis'.:onde de Oure> Preto• chamrtdo 
pelo fmperfü.loe, poe in teeme·lio• elo SL'. ge1;rnr,,,l Mi:rimcht Reis . 

Indo ao paço, o. Se. Viscumle de Ouro Preto ped·iu w demissfi:@· 
d;e presidente de minis~ros, 6[Ue nã.o foi· a:cce-ita: pe-Jo, imperad0r .. 

Insistiu o Sr. Visconde no pedido, clecla.ra.údo q_ue não pocli<t 
continuai1, por não contar com element0s, d-e força, e iml'icou por 
solicitação de sua magestad-e, para organ·itoar- nov'0 ga,binete o 
Sr. senad@r S·il veira. Mar-tins. 

Tencl0 recebido ordem par,1, chamal-o, disse o Sr. Viscoricle Gle 
ó'm'o Preto que estava elle em viagem, retirando-se em seguida 
}Ja!'a a residencia d0 ~r. Bfl r5:0 ele J a Vttl'y. 

Em con-t'erencia com o 1mpei:aclor, esteve no paço o Sr. Lourenço 
de A}lmquerque·, ás 5 horacs da- tarde. 

O Im peraclor manifestou clesejo de confernnciar com o Sr. Ma:
recbal Deodoro. Como este, poeém, nãoapparecesse•, dirigirarn-s0 
á sua cas:,,, n0 campo ele Sant'"Anua, os Srs. senadore,; D,rnh1s e 
Correia. 

Voltando oo paço· os Srs. sern'ldores 80rreia e Dant:,s, foi poe 
este refeeido a Sua Magestflde que, não tenclo podido fallar coFn 
o Sr. Gener-a t Deoclr,ro·, h a:virun no erntanto swbidó ele pessoa füle
cligna, qne estavn, definitivamente organisado o governo pro \i í
so1·io e feitas as nomen~ões- das JH'im•cipnes antoríclades ; r1ue a.. 
d,elibel'ação t0mada ti:nha por origem a fü I tn, de conllanr;a cl0, 
exeecito nos partidos monarchicos,. pelo que füzi nm cau.s1 com
mum r.orn os republicc1nos. 

S. Ex declarou tsmbem qirn souber 1. ltavere1n varias- pro
vincias ,tdherido ao movimento, e que era assegurada a gn.ranti-a 
de pessoa e vida. de Su'1. Mageshv:le o Impeeador e clG su<t fü
milia. 

Apresentou-se no paço um t onente dü exercito, commanda,ndo. 
qm11'enfa praças, e disse a um dos c'a·rna-risttts, que por ordém d0 
dictador Genernl Deodoro, ii1. apresentrtr-se àó lrnper,1.clol'·com. a 
força pa.ra guardar o paço. 

Até á hor·a em que escl'evemos, está a füií1ilia imperi Ll rodeaJa 
de pesosas de sua amizade, e guardada por tropa 0 povos. 
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Foi r aforç<:1.da a g uard-a elo paço~ por 84 praças ele infantaria, 
comm1,ndadas pJr um c.,1,pitão e dous tenentes, sendo pos tadas 
em to::las as porta8 praça-; com ordem de não deixa r entrai' 
pe3wa alguma, sem ordem do camarista de semana . . 

Estiveram ainda com o imperador o Visconde Lht Penha , sena
dores T,iunay, Gom ,s do Amaral e Sar<l.Ívi.1, co:nm<:tndante Ban
nen, co11selheiro Silva Costa,, Barão e B1.ronez,t elo Lo re to, Visconde 
de Beanrepaire Rollan, couselheiM Andrade, Figueira e Oleg;i.rio; 
M'1rquez de T,\mancl aré, Conde de Carap3bú3, M 1rquez de Para
nag uà, B:rn'íe, de Jaceguay e Muritiba e Dr. Pedro G.ordilho . . 

Ao Sr. command wte 8<:t □ nen disse o imperador « Nada re~ 
ceio. O povo brazileiro é- assim mesrno. Amanhã estará tudo 
acabado )) . 

O minister,i.o 

A'J:5 2 horas da ma 0lrngad,.1 (d3 15) reunira,m-se no arsenal de 
m'trinha os Srs. presidente d,) co nse lho e miuistros dajustiça e ela 
ma,rinha, chegando as 6 1 /2 horas o ele estrangeiros. 

Foram dada,; as ordens necesmrias p1,ra, que estivessem ele 
promptidão os lnthalhõ 3S nava l e de imperia,es m1.rinheieos. 

Sob 8S otdens do 1° te1nnte Nobre de Vasco□cellos seguiu ás 7 
horas um n. força de n waes, composta de 400 praças, municiadas, 
acompanhando os ministros, que se dirigi1'cLffi paea a. secretaria 
da g uerra, onde estava.mos Sr3. ministro da guerra, ajuclante
g·enercll, B:trão do R\o A pa e general Barreto. 

No pateo do quart,cJ l ·est·w1im formados 03 bahlhõ3S 1°, 7° e 10°, 
fuzileiros IH.vaes e corpo de policii, sob o comm'1ndo elo Sr. co-
ronel Andrade Pinto. . 

A's g horas compareceecu11 os Sr.,. ministros elo imperio, de 
estrnngeiros e dn, ag-ricultur-a, tlc1Ddo completo o min·iste rio . 

Ordenou o Sr. mrnis tro da gu,rr,t que segu·isse para o largo 
ela Lap:t o 10° batalhão deinfa.ntar ia, atlm ele i111pedir a passageiil 
dos alumnos da escola militar. Não fo i cumprida a ordem. 

Ao Yer-se o ministerio sem ro·rças, cles<:1.mparaclo, tendo contra 
si o exercito, expediu ao imperador o seguinte telegramma : 

<( Tendo ouvido a opinião do:;; geoeraes, que dizem. que to~la a 
re3istencia é impo3si vel, e ten:lo o gt3neral Deo:lor0 im po:,to a ele-• 
po.,ição do gabinete, p3rli mos a nossa exoneração. » 

A's 3 horas da t arde retir<l.r,1m-se os ministeos, ficando apenas 
o. da guerra. 

O Sr. Vis'!onàe ele Ouro Preto dirigiu-se p1,ra a casa-do Sr. Barão 
de Javary, em companhia ele seu filho, o Sr . Dr-. Affonso Celso 
J.unlor. 

O Genaral Deodor0 

O illu3tre marechal tem e3tado enfermo. Ao·que p.:trece, todo 
este movimento tinha sido combinado para mais tarde, para o_clia 

R. S 
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-em que qualquer facto, por insig-nUicnnte que fosse., offereces.,e 
ensejo para o pronunciamento dos militares;· de sorte que o .gc• 
11eral Deodoro mal poderia suppór que o dia 15 de novembro seria 
,o assignalado para a irrupção victoriosa. ele sua figura no scenario 
político do paiz . , , , 

O general ás 11 horas da noite ele ante-bontem achava-se. de 
-cama, soffrenclo dôres atrozes ; sendo preciso que lhe applicassem 
fortes sinapismos para acalmar o seu estado morbido. A' . meia 
noite bateram á porta ele su:1 cas-:i. e um militar deixou-lhe recado 
-que a 2"' brigada do exercito tinha resolvido rebellar-se e 
que tudo esperava-se de S. Ex. 

O marechal disse que iria acudir ao chamado, logo que appa
-cesse o dia; fez apromptar e arreiar o seu _cavallo, e pela manhã 
foi até S. Christovão, mas de carro. Quando seguiu pa.ra o quf\.rtel 
de artilharia, soube que já o 2° regimento desta arma e o l O ele 
-cavallaria tinliam vindo para a cidacle, e regressando o marechal 
encontrou de facto aquellas tropas 09 c unpo ela Acchmação em 
frente á, sua casa, e dellas acompanhado dirigiu-se para o quartel 
geuernl, em cujo campo fronteiro acampou. . 

O portão principal do quartel fàl'i:i. fechado . O ministerio achava
se reunido em uma elas salas elo pavimento sup(:\rior. La dentro 
u g·overno tratava de organisar a resistencia ; foi proposto pelo 
Sr. conselheiro Candido ele Oliveira ao general Almeida Barreto 
assumfr o commando de uma brigada,, para com essa oppàr-se á 
que vinha de S . Christovão. Aquelle g·eneral, declinou ele tal 
honra . 

O governo deliberava ainda, quando foi aberto o portão por 
ordem de um elos officia.es que dentro do qu11rtel se achavam. 

Lá dentro, formados em linha, estavam o 7° e 10°, o corpo de 
bombeiros e policia, com que o governo suppunha contar. 

O general, vendo o portão aberto, penetrou no quartel a cavallo 
-e percorreu todo o circuito em frenteús tropns; estas, uma a umn, 
fizeram-lhe as continencias, e seguiam-n'o na sua passagem, sau
dando-o. E o general sahiu para a rua por ellas acompanhado, e , 
segundo o seu proprio dizer, orgulhQSO por esta sua victorüt 
extraordinaria. 

O governo, das janellas, assistia attonito a esta adhesfo em 
massa, e contava os elementos que perdia . 

Então deram-se as trocas de explicações rapidas entre o general 
Deodoro e o ajudante-general Floriano Peixoto. 

Em seguida, o general Deodoro, t endo orden ado a fórnrn ger a l 
e m t'rente ao quartel, deu ordem aos seus officiaes que prendessem 
os membros do governo que ia ser deposto, e que ainda viessem 
para alli. 

Veiu o Sr. Barão do Ladario, que r ecusando-se a submetter-se 
~ ordem de prisão dada pelo alferes Penna, sacou elo revolver e 
disparnu o primeiro tiro. O official desviou-se e tirou igualmente 
do seu revolver; mas o general Deodoro, vendo isso, impelliu o 
:Seu ca vallo e acudiu g-ritando : 

-Não matem este homem. 
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For esta occasião o Sr. Barão do Laclario responcleu com ·outro 
tiro ele revolver, este dirigido contra· o genern,l Deodoro, que es
capou milagTosamente ;·seguindo-se a ag·gressão do piquete, que 
acompanhava o general e causou os ferimeotJ3 constatados pelos 
medicas que pensaram o Sr. Barão do L,1,dario. 

Depois desta scena, o marechal Deo.loro subiu ao pavimento su
perior do quartel e ahi entendeu-·se com os membros do g·overno, 
dando voz de prisão aos Srs. Visconde ele Ouro Preto e c:mselheiro 
C:Jancliclo el e Oliveira, e decfaranélo que Hvres ficavam os outros 
membros elo gabinete, em seu enteucler possoas de mininu im
portancia. 

Disse ao ex~présiclente elo consellTvos 1·i1oti v0s de queixa elo ex:er
.cito, e foz-lhe ver os elementos com que cont·,,va, : ao qLrn o 
Sr. Visconde ele Oaeo Preto respon:leu, clitenélo que submettia-se 
à foi•ça . _ 

Foi. concedida aos Sril. Oueo Pre to e C,rndido ele Oli veir,1, 1 pelo 
Sr. general Dec)Lloro, que se retieas,em p.wa su1s cas:i,s ; e o ge
neral logo voltou p,tra o campo da Acclanr1çio, oncle manclou que 
por u~n,L salva ele 21 tieos fos3e s:1uch ch, a a urora eh regener,1,ção 
.do pa1z. 

Os ministros, cerca,do3 de praça, ,. toa1aram seL1s co L1pé.s , segui
ram seus destinos , menos o Sr. Visconde de Ouro t=•reto, que paea 
logo dirigiu-se para o paço cb, cidade , oncle foi conferenciar com 
·sua magestade o imper.ldor, ao que nos dizem, a chamado de 
sua magestacle. 

"Mais tarde, soube o g·ener[\,l Deodoro, qn~, por ordem emanada 
elo goveeno deposto, carreg:,1.vam-se ele mum_ções carroças postadas 
-em frente ao r~rsenal ele gLierr,1,, e, ~cred1tanclo que o governo 
ainda tramava reticção, expedi a nova ordem p.1.ea qu :i fo.,sem 
preso., e recolhidos aos quarteis de cavalbHia e int'antaril1 os 
Srs. Visconde de OLu·o Preto e Candido de Oliveir.1,. 

Es te ulti)110' não foi encontrado a t é tis 10 horas ela noite ; o 
Sr . Visconde ele Oueo Pre:to teve ordem de iwisão em c_1,s ·1 do 
Sr. Ri,rão ele Jc"l,vary, sendo-lhe a 'orêlem clacl,1, pelo tenente Veiga,. 

O Sr. Visconde ele ou'ro Preto ain '.la peegmlto L1 : 
- E se eii resist isse? - ao que r es j):Jll :leu aquelle o!ncial : 
- Eu seria obrigaclo a reco rre1· á violencia . 
O Sr. Visconde ele Onro Preto enfüo submetteu-se à orde:n re

cebida, e seg·uiu p '1ra o quartel elo 1° regimento ele c .wallaria, 
acompau1rn,;lo chqllelle official e do Dr . Bernado de C,\.rvall10, 
seguindo tambem o Sr. Dl'. Affonso Celso Junior, que pediu para 
ser preso e acompanhar a sorte ele seu pa i. 

O general D3ocloro expediu ol'dem para que o ex-_presidente do 
conse l110 fo :::se tratado com toda a cleferench,; e cleu licença para 
que o visitassem pessoas da famili a e amigos. 

Ainda a noite a casa elo genera.l Deodoro el'a consfai,ntemente 
invadich p;:ir grande numeeo de pessoas pela maior parte oJiicia.es 
de marinha e do exercito; mas recebi-as no l eito, onde o pren ~ 
cliam as dóres violentas que o affiigiam. 
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O governo pro visori0 exp3di u ordem pefo telegTapho, para que 
fo;;se preso em Santa Catharina o Sr. s9nador Gaspat' Silveira 
Martins, que vính'1 de viagem para esta cidade. 

A revolucao de 15 de novembro 

Carta do tsnente-coronel Jacques Ourique 

Tenho a honra. de remetter-lhe uma ligeira resenha historica 
da revolução do dia 15 de novrm1br0. 

Só tmto, como veril, de concatenar os ractos, com a maior 
exacticli:to que me foi possível. 

Ha no erntanto alg-unws locunas, que sem duvida serão preen
chidas pelos que e3tão mais hallilitados a fazel-o. 

E' cedo ainda par 1. citar nomes. A maior discrição pnra isso 
CM'eee, como facilmente o compreheocle. 

Por isso evito o escólho, que mais tarde procurarei vencer . 
Acha--se em elnl:oração , rngunclo me informaram, um trabalho 

completo sobre o movim·,nto a cargo dos officiaes da 2ª briga.dQ.. 
Lo .,·o que me sej, dado obter alguma cousa neste sentido, tra
tarei de remetter á illustr11cla redacção do Jornal do Conimercio. 

Peço-lhe sua benevolencia p '.l ra as modestüS notas ele seu admi
rador e amigo - Alfreclo Ernesto Jacq i.es Oiwique. 

Desde seu regresso da cnmpanlrn li.o Paraguay o exercito bra
zileiro começou a sentir o pouco apreço que os governos lig:avam 
á instituição militar, apezar da importante missão que acabava 
de desempenhar com um va lor e uma abneg(l ção ílclrnirados por 
todo o mundo civil isaclo. 

Esquecidas as penosas lições dessa. campanha, desaproveitados 
os ensinamentos das guerras eptre a França e a Allema.nha e 
entre o Cbile e o Perú; e ele todos-os demais movt:nentos mili
tares que desde então occorreram, apezar das incessantes recla
mações dos oillciaes brazi leiros, o exercito era cu.leu lacla e syste
niaticamente impellido para o plano inclinado que devia condu
zil-o asna inevitavel decaden c-ia. Foram sempre füctores prin
ci-paes elo menosprezo e abrinclono que cercavam essa ínstituiçã,o 
a má vontade, a iniquirla.cle, a rotina e a incuria elos governos, 
devidas á ignorancia teclrnica dos ministros e ao pouco conheci
menóo que tinham do peRsoal do exercito. 

Pov um lado a justiça militar, cuj©S· vrocessos devem ser 
simples, claros e rectos, era entregue aos sophismas e ag·eita
rnentos ele uma hermeneutica subtil e ás exigencias de um 
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nepotismo impudente, originando-se dahi o abatimento elo es
pirito militar, que assistia sobresaltado a controversif\.s inca.bielas 
o a applicações especiosas elas leis. 

Como conseqnencia desses füctos, não ha negal-o, geraram-se 
no seio da forç::1, armada a desconfiança, o desgosto, a descrença, 
que transformaram-se logo em desespero. 

Varias t entativas levaram a etreito os governos no sentido de 
abater completamente a nobre altivez que ainda mantinha a 
maioria d,\ otücialiclade na defesa de seus direitos, violentamente 
atacados. 

Essas lutas, ainda que susten tadas pelo exerci to durante 
muito3 annos dentro do circulo de ferro cla:;i conveoiencias mi li
t ares, começaram, finalmente, a rebentar nas celebras questões 
suscitadas nos tres · ultimos annos. 

Para os espi1 itos calmos e refiecticlos, que conhecem o glorioso 
passado el a forç,1, armada no Bra.zil, eram ellas grandes manifes
tn.ções cio trabalho latente que solopava o regímen monarchico 
em todas as classes de nossa sociedade; para os governos, no 
emtaotn, não pHssavMn ele simples indic.ios ele insubordinação e 
indisciplina, que convinha abafar com eneegia, , 

Em vista ela attitude assumida pelo exer·cito, provo~ada pela 
inepcia administrativa elo poder, o gabinete João Alfredo, em 
vez ele procu t'ar cOl'rigir franca e 1mtrioticamen te os erros de 
seus antecessores, preferiu la11çar mão da perficlia, fazendo salür 
da corte, sob um. pretexto que não podia ser recusado, o genern.l 
Deodoro, com um,1, forte expedição, para a longiqua província 
de Matto Grosso. · 

Naquelia proviocia o g·eneral, sempre correcto, escravo üo 
{1ever, dava completa e satisfactoria execução á missão que lhe 
fóra in cumbida, quando, constituído o gabioete Ouro Preto, 
recebeu bruscamente, sem a .menor attenção a seu alto cargo e 
aos muitos serviços por elle prestados a,o paiz, ordem para re
gressar com as forças para a côrte. 

Essa inepta e clesc,1bida provocação foi aggr·ava.cla com a no
meação, pn.ra a presiclencia daquella província, ele um official de 
pessima reputação militar, instri.unento maleavel dos inimigos 
elo general , e que, além disto, tinha propalado na côrte e no Rio 
Grande do .Sul o boato de que o cb.efe das forças em observação 
em M,ttto Grosso tinha sido assassinado pelas proprhts tropas 
que comma.nclava, devido á, fü.lta ele disciplina, que não pudera 
rn.anter. 

Dons dias depois elo regresso das forças a esta capital, o presi
dente cio conselho , ao entrar no thesouro nacional, prendeu e 
compelliu a abandonar o seu posto, violenta e illegalmente, o 
tenente Pedro Carolino, commandante da guada füiquelle esta
belecimeoto. 

Esta questão, como as que seguiram-se, tratadas pelo Dr. Ruy 
Barbos L e pelo autor deste artigo, foram discutida,s com a calma 
e a r eflexão necessarias no Diario ele Noticias, unico jornal que 
acompanhou dia a dia os ultimos acontecimentos militares, diri-
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gindo-os do modo que parecia mais acert ado aos que se tinham 
encarregado de deba teJ- os na imprensa . 

Fui sempre adverso ás iniciativns e manifestações por parte 
da força anm1cla c01 ,trrn os governos constituiclos. Pen so e pe11sei 
sempre que o exercito ~ó deve sahir da lei, alJertarnente, . arros,
tarnto com todas as consequcncias de seus actos, corno o fez no 
dia 15 de nov nnL,ro, e, 11este Eeiitic!o, ErnprEgr,n~os tcdos os 
nos~os es forços, nuxi li ados 11elos C8mar2das que i:os prestnram 
seu a.paio, con gr egando em t orno desta icléa os e fficiaes da guar
nição da côrte . 

O genernl :C eocloro, ele rl eno uccórc:o com este rnorJo ele pensnr,. 
nos gulant com urns luzes , :eempre que ns necessit'cvnmos. 

De:õde 18 de sdernLro o Dr. l{uy Partam era tamlern ouvido 
sobre este asrnm11to, e dizia SE mpre: o exercito el eve tJaLalhar 
com .toda a rernrva e ckcisão, porque Eó a lc:rnçará ga1 ::111 tias mu
dando o regím en de governo . 

A' questão Ptdro C,1rolino H guiu-rn .a rep2ntin a r etirnda do
g, regimento ele cav81Jaria da c1clade de Ouro Preto, ~ob o pre-· 
texto. de um conflicto cem o cerro de policia, quarclo t al confücto 
fóra rcsultndo ela irnpi-ud encia do cl1eie de J.olicia e de re-p <: tidas 
proYoca ções rei tas p0r 3 gentes de:::se cl1cfc . 

Não Esta,·am ainda 1 etolvidns Ess:is drn:is questões, €111 que o 
governo marcl1a,,a de erro em erro, de arbitraried ade em arbi
trnriedade, ele v.iol eucia cm viol enei,1, ne g nll(]o a.1é os meios ele 
justifica ção, 1:or leis clai ~,s e lJositiYas, garantidas ús ptntes, 
sobr- c as qna es , entr-(•fonto, ia exercendo pen:eguiç;ifo not aria,. 
qu fl ndo o minis-Ir o dn g uena cler,tituiu, a bem cio serviço publico,. 
o tenente-corone l Mall et, comffandante dii escola rnilitt,r do 
Ceará, sob o pre texto de qu e er:se . official bavia-Jhe dirigido um 
telegramrna conceUclo é lll terrnos inconvenientes . 

AclrnTam-se jú então os miimos surnmnrnente exaltados, não 
sóror aquell es fo ct os. mr,s ü1mbcm pela cliscus ::,ão 1ia imJ •l ensa.; 
0 esta exalt ação accentuou-rn ainda mais depois de mn discurrn 
fran co e energico ponuncindo pelo Dr. Benjamin Constant, na 
~Ecola militar, Ern pret eD<;:8 el o mini stro interi110 da gu ena Cnn
clido de Oliveira, por cccasião ele , ;idtnrem , aquelle es tabeleci 
mento os oJilciaes do Atmironte Cochrcme . . 

Te11clo-se r ernlvido cor,v cc-r,r urna. 1 eunião de officines no Cluh 
Milit ar a 9 de DOY f rnl. r o, p:na tndar de assurnptos dn, classe, 
concordou-se 11a ves]Jera e11tre Benjamin Constant, o nutor 
d8ste artigo e alguns outros offic.iaes , que na ses~ão elo dia 9 se. 
aceit asse n, pror1cs18, que então apresentei, . de - entr egar.,.se a, 
soluçí::o cl8 qnestão a uma ccrnmi ssão el e tres rnernb1 os, com facul,
cla cl e de obrar lí°l'renwnte derois de mais uma ultima e ener
gica tentativa junto ao governo ; ma reanelo-se-lhe o prazo de 24. 
horns para len1r n t ern,o sua 111 iEsão e dar cont a elo resultado· 
ao Clu b . 

Na sessão do dia 9, ó noite, prese11 tes cento e cincocuta e tres 
officiaes, prOJ)O Z o Dr. Brnjnrnin Constn nt que, Em vez ele ser 
nomeada emn coJY:missão de trcs membros, lhe fossem entregues. 
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os poderes, que a ella se pretendia conceder e lhe dessem o prazo
de oito dias para upresentar o resultado dos, trabalhos que ta 
em prehoncler. 

Com o fim ele evitar discussõef) inopportunas em assembléa tão 
numerosa, tanto mais quando achavam-se os animos elos jovens , 
officiaes, que a constituíam, exacerbados em alto gTáo pelos ul'.. 
timos actos do gover110, e sabia,mos estar del;>aixo de constante 
vigilancia dos agentes ela policia, propuz immediatamente : - 
que, da'ndó prova de completa confiança n a palavra que b 
Dr. Benjamin Constant acabilva ele empenhar espo u taneamente,, 
e como justa manifestação ao seu elevado caracter e á sua reco-
nhecida ,dedicação á classe a que pertence, se lhe clésse o man
dato sem discussão. 

Acolhida com enthusíasrno esta rnoç~o, cujo alcance principal 
era deixar aos chefes os meios de tra':lalhar com a reserva neces
saria., o Dr. Benj,Únin Constant ngradecéu a honra com que o 
distinguiam assim os companheiros e levantou-se logo a s essão . 

Desde essa m esma noite começou o digno official a desem
penhar a delicada missão que lhe fàra confiada. 

Com a convieção ele que nada alcançaria por meios brandos e 
suasm'ios junto ao orgulhn e pertinaz obstinaçã.o elo chefo do g·abi-
nete, resolveu recorrer à reacção armada. · 

Para isso começou por entender-se no dia 10 com o general 
Deodor o, que, apezar de est[\,r ent'ermo, acompanhava de perto a 
ques tão, empenhando nella todo o seu amor e toda a sua dedica_-. 
ção a classe militar. 

De accorclo com o marechal, o Dr. Benjamin Cqnstant enten: .. -
cleu-se com alguns cornmandantes ele corpos, chefes ela armada 
e de estabelecimentos militares, e officiaes do exercito, princi,-· 
palmonte com os mais activos da 2ª bdgacla, e pediu mrnt con
ferencia ao Dr. Ruy Barbosa. 

No dia 11 reuniram-se em casa elo generaJ, praça da Accla
mação n. 99, além do Dr. Ruy , Barbosa, que, como já disse , 
estava em dia com todo o occorri çlo, os Srs. Quintino Boc:1yuva, 
Aristides da, 'Silveira Lo\Jo e G ~ycerio, os quaes só então entra.,. -
ram na conspiração. 

Proposta a questão em termos claros pelo tenente-coronel Dr .. ,, 
Benjamin Constant e decidida por estes respeitaveis membros do, 
p nrtido republicano a deposição da monarchia, como medida ele 
urg·ente necessidade para salvação çla patria e a unica possível 
para a restauraçc7o do exercito, de accôrdo com o marecha l Peo
doro resolveu o Dr. Benjamin Constant executar o movimento 
revolucionario •1n tarde de 16, quando, os ministros se achassem 
em conferencia, com o imperador. 

Por sua parte, o marechal Deodoro, 110 disi, 13, m andou cha-, ,
mar o l1jmlante-general elo exercito, marechal de Pampo Florian_,0 -
P<?ixoto, e conftoi1 à sua , lealdade a posição em que se achava o 
exercito. Tende\ ponderado o general Floria ,10 Peixoto que, a seu 
ver, os actos do governo não autorizavam ainda, semelhante 
extremo; que talvez fosse preferível fazer uma ultima te,ntativa4, 



120 

junto ao gabinete, o marechal Deodoro declarou categorica
mente ao seu velho amigo, que o movimento era irrevogavel, e 
que elle já se achava á frente de seus companheiros. 

Devo declarar aqui que no dia 12 me dirigi à casa do marechal 
Deodoro e lhe 'disse franca meu te: 

« Constando-me que e8tá resol l(ida a mudança ele fórma de 
governo, e achando-me, como V. Ex. sabe, ti, frente de um 
grupo de ofüciaes, na maior pri rte p1011archistas, desejo, para evi 
tar uma divisão de opiniões no momento decisivo, conhecer sua 
maneira de pensar a respeito 

« O general respondeu-me ; 
-« - Jacques, eu tambem fui sempre rnonarchista, aiucla que 

muito desgostoso e descontente nestes ultimas tempos. • 
« Agora, nos é forçoso convercer-uos de que, com a monar

chia, não ha salvação possível para a patria, nem pae,1. o 
exercito. 

« J á. temos provas de que, depois de tudo o que fizessemos, 
elles seg·uiriam a mesma senda e tratariam de aniquilar o 
exercito. 

« E, a lterando-se-lhe o semblante, que adquiriu essa expres
são aquili.na de precisão e de commando, de que s6 podem dar 
testemunho aquelles que, nos momentos supremos, teem estado-a 
seu 1-ado, ·accrescentou : 

,< - E, ele ma is, ' a republ ica virá com sangue I si não formos a 
s·eu encontro sem derramal-o. » 

Contestei-lhe que não ·só eu, como lambem todos os que se 
achavam cornmigo, o acompanbnriamos cegamente, e que podia 
dispôr ele nosrns espadr,s coIY,o melhor lbe parecesse, cer to de 
que· por nossa parte a. classe se apresentariR unida e disposta a 
todos os sacrificios no momento decisivo. 

Só faço estas declarações a bem da verdade historica . 
Por seu lado, o Dr. Benjamin Constant continuava seus tra

·balhos, no intuito de reunir os elementos de que cnrecia a revo
lução, em conferencias celebrad,,s em varios ponto~ da cidade 
com officiaes dedicados e dispostos, quando se soube, ao anoite
cer do dia 14, que o gabinete, prevenido, se reunia no arsenal ele 
marinha, e depois no quartel ge neral. 

Era preciso obré1 r energ-ica· e rapidamente. 
Com e.lfeito, deram-se irnrnecliatamente ordens no sentido de 

faz·er o movimento nessa mesma noite, antes que o governo pu
desse organ izar a resisten c ia, . 

Como corresse o boa to da prisão do g·eneral Deodoro e do Dr. 
Benjamin Constant, ela ordem de ernbarq ue e partida elo 7° bata
lhão ele infantaria e 9° regimento de cavallarü, , mandou-se 
immecliat;imente um carro buscar o general, que ti, tarde se tinha 
retirado, por conselho ele seu medico, 1,ara a casa ele seu irmão 
Dr. Jr,ão Severiano, ·Do Andaraby, afim de repousar· e experi
mentar a muclauça. de ares. 

Depois de sua volta, ás 11 horas da noite, começou-se a tratar 
-do movimento, ,em sua casa., no campo da Acclamação, onde, com 
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o Dr. Benjamin Constaut, se àchavam varios officiaes do exercito 
e da armada, sendo a cada momento chamados outros. 

u enthusiasmo e a dedicação dos officiaes eram inexcedi veis. 
O general, imperturba_vel e attentL1, exam inava os meios d<:1 

acção e dava ordens. 
Discutia com o capitão Espirito-Santo um plano de ataque, 

apresentudo por este officiul, quundo sobreveiu-lhe um fortic;simo 
accesso d<1, enfermidade que soffre, vendo- se forçado a recolher-se 
ao leito em um estado grave ele prostração. 

Por es t1, razão o Dr . Benjamin Constant deu ordem em con
trario, aprazando o movimento para. o dia 15 ou 16, à tarde, 
segundo aconse lhassem as cir,:umstancias e o estado elo general. 

Ne~se interim, um distincto officia l propositalmente levou à 
2ª brigada aq uelles rumores como factos indiscuti veis . 

Ante tão grave noticia, os officfoes 8pressar am-se em organizar 
os elementos materiaes, e as 4 horas da manl1ã, pouco ruais ou 
menos, ach·1vam-se preparados para partir, tendo expedido emis
sarios ás casas do genera l Deodoro e Dr. Benjamin Constant. 

Estes chefes , apenas prevenidos, sahiram em carro para 
S. Cbristovão, onde o segLrndo dell es encontrou a força. O ge11e

. ral Deodoro incorporou-se a ella em caminho . 
Ao cheg;,r a brigacl:1, np, p1°aça Onze ele Junbo, ordenou o gene

ral ao m.pitão Godolphim que par tisse, em reconhecimento com 
seis homens, para o campo ela Acclaruação, e colhesse noticias 
exactas do que S8 passava no quartel-general e em suas irnme
diações. 

Goclolphim clesempenbou com galharcl~a essa commissão, inclo 
tomar informações ele um particul- r na pol'ta centra l do quar tel, 
dentro do qual jà havia tropas em fórrna., levando- as em seguida, 
clar,,s e completas ao general . 

Ao cheg·arem as forças ao campo, na esquina da rua Vis
conde de lta úna, o general Deodoro montou o cava llo em que 
viuha o alferes Eduardo Barlosa, e poz-se á frente da colurnna. 

Ao entr,H no campo e quando pas:::ava cleante das força s de 
policia da côrto e de imperiaes murinheiros, que ac,lbavarn de ser 

· collocaclas no angulo em que se acha a estação da estra1la de 
fel'ro D. Pedro 11, o general voltou-se energicfl.mente para ellas 
e, vendo-as indicisus, perg·untou com voz de commando : 

- Então, não fazem continencia? ... 
Nesse momento o mDjor Valia.dão, que commandava a infan

taria ele pol icia, ergueu um viva ao general, que foi correspon
dido, faz endo a tropa a continencia da ordenança. 

Este facto, pequen o na apparencia, foi ele um grande a!cance 
militar . Com clle manteve o general o prestigio que, nem por 
um instante, cle,ia deixar menospreza do neEse dia, e a1firmou a 
confiança dos que o acompanh<1v ,1 m em seu rapido golpe ele 
vista, qua l idade el e que devia depender essencialmente todo o 

.resultado da .tornada que ia corneçflr. 
Quando a. brigada entrou no campo ela Acclamação pela rua do 

Visconde de Itaúna, o brig·adeiro Almeida Barreto dispunha as 
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forças do governo, sob seu commando, no angulo correspondente· 
a es trada de ferro D. Pedro II, onde permaneceram n.té o des·en -
lace ·ctos acontecimentos . 

O g-éneral Deodoro mandou deseiwol ver a, 2ª brigada em frente 
ao quaetel g-eperal,. e determinou que as quateo peças de artifüa
ria da esquerda obliquassem em direcção a s forças elo governo, 
para mantol-as em respeito. .. 

Fbi nes~a occasião que chegou o coupé que condm:i~ o fü,~ão, 
do Ladario. (' ) 

O mareclrnl disse : 
- E' um coupé de ministro .. 
O t enente Penha, que se achava a seu lado, accrescentou : 
- Não é o da. guerra, pol'que as ordenanças são de policia. 
O carro approxirnou-se. · · 
- E' o l,adario, exclamou o general. 
E 1icou pensativo alguns segundos. Depois, em voz baixa,. 

disso n.o tenente Penha: 
- Prenlla ao barão. 
O tenente Penha partiu a galope. Ao mesmo tempo que o

barão sahia do carro, o tenente saltava do cavallo e diri gia-se 
a S. Ex.: · : 

- _Esta prei;;o ó.. ordem do marechal Deodoro. 
O ba.rão n ã0 respondeu uma palavra . Metteu a mão no bolso, 

tirou um revol Ye1', apontou e disp11rou contra o teriente, quasi á . 
queima roup::t . A arma negou fogo. 

O tenente 'Penha, quando viu a arrl'.).a apontada coDtra i;;eu 
pei.to, fez instinctivamente um movime1ito, apresentando o flanco 
ao ·barão. Resguardando a ' cabeça com o lJntço esquerdo, com a . 
mão direita tiro u o revolver ela, cin tura e disparou co11trá o
ministro ela marinha. 

Ao P:·imeiro ti1'o, o ml;\recllal Deodor~ dirigiu-_se ao grupo e o
barãq disparou então contra o marechal , que sent m passar a· bala 
pelo lado direito de sua cabeça '. · 

Depois disto, o barão se retirava., quando o piquete do mareçhal 
dispai·ou-lhe alguns tirqs . 

Então apressou o passo e foi cahir junto ao armazem da es
querda, no canto da rua ele S1

• Lourenço, onde tratou de entrar;
porém algL10m de den tro se qppôz e fechou a porta. 

Nesse momento alguns soldados quizeram matal -o a coro
nhadas. O genernJ Deodoro acudiu, oi·denaudo: ' 

1 

- Solda.elos, não matem o barão. 
Pouco depois, o barão foi recolhido por varias pessoas ao pala

cete Itarna rn ty, onde recebeu o 'primeiro tratamento. 

- (') O dialogo que se segue 6 tomcoclo, cõm colgi,nws moclificações, ela 
versão 1niblicc,clco z101· umcv elas fol!ws clestci Cévpitcvl, a qual inais se· 
approximou ela verdade. ' 
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O general Deodoro voltou com seu estado-maio1\ ao qual 
incorporara-se depois da chegada das forças ao camp:J ela Accla
rnação o cidadão Qnint-ino Bocayuva, a tomar posição em frente 
ao portão central do quartel. · 

Neste ponto veiu conferenci,u· com elle o g·eneral_ B:nreto, que 
regressou lo go para pór-se outrn, v'ez á frente elas forças do 
goverri.o. · 
· Chegado ao campo, o general dirigiu-se ao postigo elo portão, 

de onde f'allou aos c.apitã8S Bento, Ferraz e Galvão, ·dizenclo-lhes 
que abrissem; ao que estes officiaes contestaram que aimla, não 
era tempo. 

Em frente das trop8s, o gernm:tl recebeu a.viso ele que a me
íralhadora que tinhani · levado para dentro do qaartel estn,va á 
sua disposição, pois o oificial que a commanclav:;1, enL elos revolu
cionarios. 

Depois ele conferenciar com o brigadeiro Barre to, o g·e110ral 
ordenou ao tenente-coronel Si lva Telle3 qu e fo~se intimar o 
ministerio que abandonasse o pocler ·e se entn,gasse á discrição . 

Em seg·uida ao regresso desse ofücial, desceu do quartel 
general o 8juclante genernl, mai'echal F,loriano Peixoto, que 
conferenciou com o rnarec~ml Deod.oro alguns minuto;:;. 

Então o gen~ral fez abrir, o portão e penetroii a galope, com o 
bonet na mão, seguido cio njí.idante-g·eneral e ele é1.lgui1s ofüciaes. 
Ao ,chegil r em frentf) cja metr<\,lhadom ordenou, sorrindo: · 

-- Tirem dahi esse trambolho. , · ' 
A g uarn ição retirou im!nédiatairJ.e11t11 p., im,~Lin a, de _guerra. 
Ao passar pela frente , do 7° bati).llJITo de rnfantarn, ~nandou 

tocar a musica. ·' · · 
Um valente capitão desse corpo dep um viva .a o .genern l, viva 

que foi corresp0ndidp por toda a trqpa . que se ~chuva dentro do 
quartel , á qual o gener8\ pa~spu pevista, _recebendo as honras 
inhererites no seu posto. · · · · 

Orçlenou ás forçf1s ,que .sahisse.i:n, e as ; ço çiduzíu para fóra elo 
quartel, onde marchnram em .corrCccfa ,foqnatt1ra clmrnte das que 
all~ se achavam,, indo postar-se em colt1ú1na. 11a fren ,t.e elo portão 
·c10 eclificio. '· · · · 

Então subiu o gener8 l a entender-se cçi~n o gabi nete. 
Ao achar-'se em face ,elos ministros, que , exceptuando· o Viscoi;icle 

de Ouro Preto, que qonsei;va,ia sua llàbitni).l altiVEJZ, e o con,
selheiro Lourenço el e Albuquerque, que se mantin lw, sereno,' _es
tavam e:ompletamente aterrados, disso-lhes, mais cu mei10s, · o 
marechal : ' · · .. · · ' · ' ' · 

que vinha em norne ,clo ,exercito e do povo depor o g·overno 
por sua falta ele patriotismo e pela perseguiçiio contra a força 
armada; 

que estranhava que homens ela . illustr8ção elo conselheiro 
Affonso Coiso desco_nhecesseni a tal ponto-o q,ue era patriotismo; 

que patriotismo não -era o que e1le·ha;via revelado no governo, 
sinão o sacrificio elo soldado, que para defender a dignidade ela 
patria batia-se horas inteiras com agua pelos tJeitos; elo i ·eneral, 
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que sup portav a resigmu.lo us privações de uma campanha, tendo 
dias e dias um pu1Jhaclo ele milho como unico alimento; 

que S. Ex. havia manifestado com seus actos o desejo de 
:aniquilar o exercito, auxiliado pelo Sr. Caudiclo de Oliveira, que 
só uma vez tinlia dito a verdade, no discurso que prnnunciara 
na laboratorio elo Campinho, e pelo Visconde ele Maracaju, que, 
sendo soldado, não tinha vacillado em referendar ns iniqmclacles 
levadas a extremo contra a classe a que pertencia; · 

que, em vista disto, dep unl1 ,1, o ministerio e prendia os S_rs. Af
fonso Celso e Canclido de Oliveira, que sah iriam do paiz no 
primeiro paquete, podendo retimr-se o resto do ministerio, por 
ser ino1:Iensivo. 

O Dr. Benjamin Constant, rlomiuado pela indignação que 
commovfa sua nobre al1rn1,, apoiou energicament3. as p:1lavras do 
g·en::iral Deodoro. 

O general D'loria1n intwveio pae,1, ac,1,lmar os animas e pediu 
que fosse revogltcla a pena de prisão. 

O general beodoro accecleu ao seu p3eliclo e declarou que os 
ministros podiam retirar- se pnra suas casas . 

Como um clelle;:; peclisse garantias, contestou: 
- E,;tão garantidos pelo desprezo publico. 
Os niinistros retiraram-se pari1 suas casas pouco depois elas 2 

horas ela tarde . 
Logo que clepoz o ministerio, o marecln 1 Deodoro voltou à 

frente da~, forças reunidt1s 110 campo. 
Foi nessa oGcasião que a tropa e o povo deram vivas á Repu

blica, salvando a artilharia com 21 tiros. 
A Republica estava, proclamada no Brazil. 
Seguiram então as tropas para o arsenal de marinha, onde con- . 

fratemisaram com as forças ela armada alli postadas. 
O marechal Deodoro foi recebido fór,1, elo portão pelo chefe de 

esquadra '\i\Tamlenko]k. 
Durante o traj ecto até o arsenal, assim como no regresso dahi, 

as tropus foram co1isfantemente victoliaclas pelo povo. 
A 2• brig-ncla, que, pela acção ele seus distinctos e briosos oln

ciaes, desempenhou o papel mais culminante na revolução, sem 
que isto diminua o valor e os serviç.os cios demais corpos do exel'
cito e ela armada , que prestan1m auxilio elncaz, achava-se com
posta das seg uin tPs forças ao sahir ele seus quarteis em S. Chris
tovão: 

Commandante ela brigada, tenente-coronel Silva Telles; 
D nas com panhi ns de guerra, formadas pelos a lumnos da escola 

superior de guerra, commtmdadas pelo capitão Vespasiano Gon- -
çalves; 

2° regimento ele al'ti lharia,, sob o commando do major Lobo Bo
telho, que, logo após a sua chegada ao campo da Acclamação, ó 
passou ao capitão Francisco Xavier Baptista; 

9° regimento de cavallaria, sob o commando do major Solon 
Ribeiro; 
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O I O regime o to da me,Hna arma, sob o commando do capitão· 
Floriano .Flo:rc1,11bal. 

Aggreg-ar am-se á brigada em S. Christovfo va.rios o!ficiaes e 
os cidadã.os Pedro Paulino, irmão do ge neral, e Antonio Rodri
g ues de Campos . 

Alg·uns outros o1ficiaes reuniram-se ás forças depois de sua 
chegad·, ,w campo da Accl 1mução . 

Ar w olução contR.va, na noite de 14, p:i.ea levar a etl'eito o mo
vimento, as seguinte.:; forçus : 

·A"2ª brigad8, o 7° bat ,11hão de infantaria, pal'te do 1° ba talhão 
da mcsm'.I. arma ; 

Muitos olficiaes do exercito e armada ; diverso::; navios e al 
guma, forp ele fuzileiros navaes. 

E nff.o dispuolrn, de: 
O 10° batall1ão de infantaria , a policia da capital da provinda , 

do Rio de Janei ·ro, o 1° ba.tallü'ío de artilharia. de posição ; 
Os corpos ele bomb , iros e de impe1'i,1.es marinheiros. 
De vo faz31• n.ota.r que, cornq ,.rn.nto neste3 co1'pos 11 ou vesse offi.

ciaes e so ldado::; ded'caclos a cJusa, que trabalhavam activame□te 
em favor da revolução, nadD. S9 tinha a lcançado até o dia. 14, 
talvez pelo impre visto elo ra.cto, que dev in. da r-se no dia 16. 

Eutretantoa unidade manifestada no momento decisivo, qua.ndo 
uma s imples vaci llação pwlia occasionar graves ti'op eços , é a 
prova mais elo'.] uen te do patriotismo e elo espírito ele cla.'ise elo 
exercito e da arrr,iada. 

Ao terminar est '.1 li geira resenha elos successos g lorioso, que 
preceder em e acompanharam a-r evol uçn.o do dia 15 de novembro de 
1889, no Braz il, como brazileiro e como militar, quero deixar
consigna.do, acima de tudo quanto aconteceu, uma verdade , ela 
qua l depende a justificnção e a g loria cio procedimento da força 
armada : 

Antes, durante e depois da revolução, eSS8 exer cito, que os 
governos apresentavam como um centro ele i □subordiuação, man
te ve-se dentro da mais admir,we l disci[Jlin a , obedecendo á voz de 
seus chefes com todo acatamento e conserv::i,nclo in alteraveis e 
incolumes a segurança elo cichdão, a trauquillidade publica e a 
propt0 ieLlade. · 

Causa orgulho ao rnilitf1r brazHeiro poder declar a r, sem receio 
de que o cont, acligam, que até i:igora não se produziu um só acto 
de violencia, mesmo isolado, mesmo justiô.c:ldo pelo enthusiasmo 
cl ,1 primeiro momento, que tenha vindo empanar o brilho elo uni
forme braz ilefro. Rio ele Janeiro, 10 ele Oeze:nbro - Jacques 
.Ourique , t enente-coronel de engenheiros . 
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' 8011ado 

3" s;;ssão prep-,,ratoria em 16 de novembro de 1889 

PRESIDFJNCIA. DO SR. PAULINO DE SOUZA 

A's 11 l/2 'hods da 1ml'nhã acham'...sé presentes 22 Srs. sena
dores, a sa!Jer : 

Paulino ele Sou:,:a, Ba,rão de Mamanguape, Gome,, do Amaral, 
Castro Carl'eira, C. Ottoni, Visconcle de Linn, Duarte, Marquez 
ele Paranag uá, Meira de Vasconcellos, Visconcl 3 ele Tauna,y 1 _Pe
reira da Si\ va, B1tr·ãn de Mamo ré, Correia, f'cwsto ele Aguiar, 
Leão Ve!loso, Visconde de Jagmn'iJ;le, Sa'raiva, Luiz Felippe, 
Soares Bra,n 'ito, Vi,;concle. de Assis Martirrs, Visconde ele Serro 
Frio, Visconde do Cruzeiro, e Visconde do Bom Conselho. 

Lê-se e a pprova-se a acta da sessão antecGdente. 
O SR. 1° SEctrnTARl o dech1.i',1 r1ue não lrn, ex:pedient(:/. 
O SR. CORREIA (p ela ordem): - Acabo de ouvir declarar pelo 

Sr. 1 ° secrebrio qtu não ha sobre a mesa expediente. Desejo, 
entretanto, ser inl'ormado si' por algum meio consta à me3a que 
ha. senadores presos. 

O SR. PRESLDENTE: - Nem uma communicaçã'J t em a mesa, 
para pode e res ponder · á pergunta do nobre seimclor. As noticias 
que tenho são as publicadas nas folhas ele hoje, as quaes nã.o me 
cabe repetir çlesta cadeira. 

(") SR. VISCONDE DE LIMA. DUARTE ( pela ordem): - Sr . presi
dente, V. Ex. Maba de declarar que nada consta officialmente a 
respeito dos acontecimentos que se t3em dado, à excepção elo que 
referem os jo '.'naes. Os jornaes, porém, dão conto, de aconteci
mentos ,g-ravi ssimo,s , -~ não sei si será conveniente que o senado 
tome, qu_~i,Jquee proyidencia ou. de qualquer de,moostração do seu 
modo ele pen ~n r sobre os factos q_ue vão occoreendo. 

ü' SR. PRESIDEN1.'E : . - O sena,do está em sessões preparatorias, 
que se ·abrem com qualquer numero, ainda que insufficiente para 
deliberar. Mantendo ,hoje, como sempre, a estricta legalidade 
constitucioual e observando o regimento, como me cumpre, não 
posso consen tir debate que não seja restricto à constituição desttt 
camara . 

Na1fV mais ,havendo a tr:ata,r-,se, o Sr. peesiclente convida os 
Srs. senadores para se reunirem amanhã, às horas do costume. 

Levanta.0 se a sessão às 11 horas e 40 minutos ela manhã. 
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Estado do Rio de: Janeiro 

A·ssembléa legislativa 

SESSÃO EM 18 DE NOYEl\iBRO DE 1889 

Presidencia elo Sr. Carneiro 111:aici 

O Srt. PrrnsiDENTE an~mic ia o recebimento do seguinte offlcio 
do secretario do Estado do Rio de Janeiro, a cuja leitnra procede 
o Sr, l ~ secretario : 

« Go,;erno do Estado elo R io de Janeiro, 1G de no vemb1~0 de 
1889. . . 

« Gidadão. - De ordem do Governador deste Estado , Dr. Fran
cisco Portella, commu □ ico-vos, afim de que leve~s ao conheci
mento ela assemblé:t legislativa, qL,e o mesm o Governador, 
assumindo o governo elo referido Estado, o fez cheio de confi'ança 
no auxilio das l uzes e 1n triotisrno da mesma· assembléa ; e qu3 
deseja só inspirar-se no bem publico, para o qual só poderá effi
cazmente contribuil' com o apoio claquella corpor .:.çiio, á qual o 
prendem tant os laços de estima e gratidão. Srtude e fraterni
dade . - Sr. 1 ° secretario da assembléa leg·islativa. - Rayniitndo 
da jJ!fotta Azevedo Correa, secretario. » 

Lido o ·officio, o Sr. presidente co□rnlta a assembléa sobre a 
resposta,. 

O SR, ALMEIDA. PEREIRA pede a palavra e cliz que a consulta 
.feita impõe à assembl ea o dever de externar com precisão o seu 
pensamento, e que, de accorclo com a maioria conservadora, for
mulará uma moção, que exprimira o modo ele ver da maioria, 
com relação à nova situação política . . 

Entende o orador que se deve assegurn,r ao g·overao o nec1,3ssa
rio auxilio, pela concessão de meios, e secundal -o em todas as 
medidas que tiverem por o!:Jjectivo a manutenção da ordem pu
blica, efl'ectividade dos direitos constitucionaes do ctcladão, e 
prompta re~rg·anização politica elo paiz, como a, este apr0uver em 
sua soberama. 

Em seguida a'])resenta a seguinte moção: 
« A assembléa legtslativa elo' Rio de Janeiro , a vista dos factos 

consummados, não hesitará em concorrer, pela concessão elos 
meios de governo, para a reg·ular a dministração, auxiliando-a 
em tudo o que estiver ao alcance, no pensamento da manutenção 
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da ordem publica, , da effectiviclade dos direito& constitucionaes 
elo cidadão brazilciro e da prompta reorg-anizaçã0 -politicc1, da 
nação, como a esta, aprouver em sua sobsrania. 

«Saladas sessõ3S, 18 de n .wembro ele 1889.-Alingida P1?;reira .» 

O SR. FRÓESDA CRuz diz que, precisando definira sua posiçio, 
declara que L➔m nome da salvação da patrfa 11ceita a republica 
sem restricções, affirmando que- a população ele Nictheroy adllere 
à republica federativa. 

o SR. THEOPHILO DE ALMEIDA, pedindo a palavra, diz que se 
congratula com o partido republicano pelos factos occorridos e 
pela victoria das idé::is sustentadas, e que aceita o concurso da 
maioria ela casa. 

O Sr. VARADY diz o seguinte : A causa da republica trium
phou ; a republic0 br,1zileir;1 é unvt realidade, pois que foi accla
mada pelo povo, exercito e armada, e confirmada em toJo o paiz. 
P,ira cunfirmal-a na assemblEH, os republicanos daquella cas1, 
por seu intermedio, pedem par11 que seja def:rido o juramento ao 
g·overnador do Estado do Rio de Janeiro, que se acha na sala 
1mmedia.ta, devendo esse acto da assemblé:i, ser considerado como· 
adberencia à causa republicana, em nome do Estado e que a as'- 
sernblé[t representa. 

O SR. ALMEIDA PEREIRA pede parJ. ser votada a moção. 
VozEs:- Votos, voto3. 
Q SR. ALMEIDA PERRIRA profere algumas, palavras, t erminan,

do por dizer o seguinte : 
« Mostremo-nos no animo ig-mte:s às-difüculdade3 da occasião 

e con6emos no futuro, ncompanhando, como sempre, o homem_ 
illustre, em cuja escola politica nos educàmos, e que ainda, hoje, . 
no meio ela inquietnção publica, c0ocentea todas as esperançasi 
por ser o espirita superior a quem está S 3m duvida reservada a 
missão de, em nome dos fluminenses, org·anizar as futuras insti
tnições . Refiro-me ao Exm. Sr. senaclor Paulino José Soares de 
Souza., 

OSR. DR. DIASDARocHA pecle-apalavra, ecleclaraque, tendo 
votado pc,la moção cio leacler, corria-lhe, toda-via, . o direito de · 
consig·nar. por lealdade, que se declarava francamente republica
no, para todos os e:ffeitos, no -presente e no futuro. 

O Sr. ·presid ente nomei11 a com missão, composfa dos Srs. Varady, 
Almeida Pereira., Theophilo de Almeida e Jenmymo de C,,stro, 
para introduzir n o r ,:,cinto o governador do Estado, que é recebi
do no meio das maiores acclamações. 

Sentau rk-se á direita do presidente d.1 assembléa, profere o 
governador as seguintes palavras: 

« Afürmo, sob minha honra, que hei de manter., quanto em 
mim couber, a paz; as liberdades publicas e os -direitos dos cida
dãos, respeitar e fazer respeitar as obrigaçã3s do Estado .» 

Estas pEi.lavras foram coro:tdos de applausos estrepitosGS e 
viv11s, tendo sido invadido o recinto pelo povo. · 
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Retirou-se depois o governador, sendo acompanhn.do até à 
porb pela, com missão. 

Pedindo a palavra, o Sr. Moretzshon diz, mais ou menos o se
guinte: 

« O momento é mais solemne de quantos rezam os annàes 
da assembléa. Ag·ora, que a P t,tria se levanta livre e soberana, 
agora, ou nunca, é preciso que a assembléa se manifeste franca 
e positivamente pela republica, ou pela monarcllia. Vot,t contra 
a moção, nos termos em que esta concebida porque nella a maio
ria diz que curva a fronte ao sôpro arclente da revolução, es
perando ouvir a voz da soberania nacional, que se deve mani
festar nas urnas, mas não se declara, pela republica. Declara 
o orador que desde já, agora e para sempre, seja qual for a 
vontade expressa pela nação, que deve dizer a ultima palavra, 
elle, orador, que sempre foi republicano de coração, que nunca 
acompanhou a parte do partido conserVcLdor que tinha a immo
bilid11de do marco milliario identifica- se com os intuitos da 
revolução, abraça-se à fl amula republicana, e sustentará todas 
as consequeocias do acto patriotico de 15 ele novembro .» 

As ultimas palavras do orador são abafadas por estrepitosos 
applausos do povo. 

O SR. Fu.óEs DA CRuz affirma ainda uma vez que abraça com 
ardor a caus~i elo pirticlo republicano, e r equer, em regosijo ao 
acto qu e a assemblé"1 acaba de praticàr seja levantada a 
sessão. 

E' approvado o requerimento , levantando-se os deputados 
entre applausos e vivas á. republictL e á. a ssembléa legislativa elo 
Estado do Rio çle J aoeiro. 

SESSÃO Ei\'I 2] DE NOVEMBRO 

Aproveitou a discussão do orçamento municipal, na sessão de 
hontem, o Sr. Oliveira Machado, para manifestar as smts appre
heosões sobre o futuro da Republica Brazileira. 

Disse o orador que i• Republica era obra ele um acaso e que, 
como ta l, outro ac.aso poderia matal- a, porque ninguem sabe a 
que p ,rtido pertencera amanhã. 

Contest ,i,do pela maioria republicana, respondeu que a bala 
que feeiu Ladario poderia t er ferido tambem a Deocloro, e que, 
na ultima h ypothese, a republica não se faria. 

Perguntou si a r epublica tem a força para reprimir a dema
gogia e a anarchia p '1ra que uKo venha tambem a communa. 
E sati s feito com resposta atn,rmativa pela maiorüi da assembléa, 
continuou om sua oração a mostrar-se receioso, por entender que 
a maior parte dos republicanos são os lavradores feridos pela 
lei de 13 ele maio, e que destes tem muito medo . 

Porque, exprimiu~se, ele duas uma : ou elles combaterão sob 
a bandeira. da indemnisação, o que j ulg·a um mal, ou,si o não fi

R, Q 
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zerem transigirão, faltando com U: coherencia ao seu pro-
gri:tmnm. . _ 

Co11testado ainda neste juizo em apartes dos Srs. Theo ph1lo, 
Cyl'illo e Braz Carn 9iro, proseguiu: disseram-me os col!egns que 
a Republica t em força para evitar a a narchii:t ; mas tel- ft-11!1 
para conservar a integridade da Patrb? Os Esh,clos do norte 
conti11uarão un idos , como 11té aqui, a;:is do su l? 

Não nega nem afflrma, 111<1s são esta.s as m;1iores ri.pprehensões 
que nutre o seu cor,1ção ele br azilei20 e que esteemece pela 

.Patria; pois que, s i fosse preciso, para conserval-a uni<ia todos 
seriam republicanos. 

Na cluvid8., não quer ser elos primeiros 11 atirar fiôres, pen 
sando que não pode aceit,n' francamente a Republica, emqmrnto 
pelos seus actos não fór reconhecida a sua utilidade. 

SESSÃO Elli 2? DE NOVEMBRO D E 1889 

Presiclenc ia do Sr . Jltielto Cun1ia; ( 2° v ice-presidente) 

A's 11 horas clfL manhã, feita a chamacLl, acham- se presentes 
os Srs. Mello Cunha, Vc1racly, P el'eira, Neves, S-1ntos R,stos, Al
meida Pernira, c:n'ill o de Lemos, Ernest,) Mello, Bulllões Sa,yão, 
Guilllerme Brigg;;, Mol'etzshon, Jeronymo ele Castro, Canto 
Coutinho, Audrü,de e Si lva., Ca,mpos cio ,-i.maral, Pa,ulino de 
Souza Junior, Pedl'o Gordilho, Theoplülo de Almeida e Victor 
Monteiro. · 

A's 11 1/2 horns a '.3ham- se presentes mais os Ses . Cn,rneiro 
Ma ia, que assume a pr.3side nci11 , Americo Mot>eira, Augusto Tei
xeira, Bmz Carneiro, conego Goularte Alves da Silva e Alv es 
Cunha. · 

Faltam os Srs. Le itão da Cnoba, Ferreira Pinto, Olive ira 
Pinto, Ci1ndiclo Drummond, Ci1meit'O Leão , Francisco Portefü., 
Santiago, João Albino, Dias dtt Rocha, Cunha Fe rre ira , Souza 
Gomes, Fróes ela Cruz, 1\fonoel Coelho, Fo11seca Portellu, Olyrnpio 
Pinto, Andrade Baena e Ruô.no Furtado . 

O SR . PRESIDENTE declara aberta a sessão . 
E' Jida e fl,ppro vacla a ::teta antecedente . 
O SR ._ 1° SECRETARIO procede a leitL1ra elo seguinte officio do 

secretano do Estado . 
« Sec t'etarin. do governo do Estado elo Rio de Janeiro, 22 ele 

novembro de 1889 . 
« Cidadão - De ordem elo governador do Estado, Dr . Fran

cisco Portella , vos communico que, por Decreto elo Governo 
Provisorio, sob n. 7, datado de 20 do corrente, e hoje publicado, 
forom dissol vitlas e extinctas as assembléas legislativas provin
ciae,,, deven do portanto, essa assemblea encerrar hoje a sua 
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sessão. Assim tarnbern me ordena que agt'J.deça aos seus membros 
a coridjuvação e apoio qu0 lhe prestaram._ . 

« Saucle e f_mternidacle - Sr. 1 ° secretar10 ela assemblea legis
lativa do Estado elo Rio ele Janeiro. - No im1,ec!imento do secre
tario Sergio Ascoti, official maior. » 

Fici1 a assernblea inteírada. 
o SR. PREHDENTG suspcrnde a se::;são p::.n· 20 minutos, afim de 

lavrar a presente acta . 
Mein, hora cle ;_1ois do meio-dia, coutinúJ, a sessão. 
E' lida a presente acta, po.3ta em discuss1o e approvada sem 

debate . 
O SR. PRESlDE N TE declata finalis'tclos os trabalhos da assem- . 

blea ll'g·islativa elo LUo de Janeiro. 

Discurso 

do General Almeida Barreto. diante de uma commissão de' 
offi.ciaes q_ue o foi comprimentar 

« Gamar idas : - Sirvo à, minha pateia ha 40 armos e, du
rante este longo perioJo, ufano-me ele ter-lhe declicado n, pnr 
de minha, er,pada e ele meu sangue, toda a minha actividade. 

Educado no regímen de rigorosa disciplina militar, procurei 
sempre incutir no a nirno t1e meus camaradas a, mais acendracla, 
dedicação e cavalheiresca leri ldacle ao governo lega lmente cons
tituído; procurei sempre despertar-lhes o mais profundo res
peito, quer pelos s2us sup2riores hierarchicos, quee por aquelles 
que se achavam revestidos ele funcções meramente políticas e
governarnentaes, laço de cohesão inclispensavel par,l fazer desse .. 
exercito um todo lrnrrnonico de icleas e sentimentos que pudesse 
prestar a mais ampla garantia aos interesses publicas de nossa, 
patria, e por esse modo coadj uval-<L na prosecução de sua gran-
deza e prosperidade. 

Desde _o düi 7 de junto elo col'rente anno, porém, o g OJverno 
deposto, assumindo a direcção elo Estado, parece tel-o feito ani- 
·mado de uma f,ê le insaciavel ele cle3potismo, e para satisfação 
desse inconfessavel desideratuin não duvidou ca.Ica,r aos pés os . 
mais respeitaveis direitos e preroga,tivas ele nossa classe, à qual 
elle estav,1 certo, jãmais prestaria. a sua farda gloriosa. para", 
cubrir a sua treslouc«da ambição. 

E' ::issim que não duvidou clemittie officiaes cumpridores de-
seus cleveees, a hem elo serviço publico, procurando con1 essa 
nota. aviltante nodoar g"alões que, si pudessem desmerecer em 
brilho, sel-o-bia pelo fumo elas batalhas, mas nuuca por um acto 
que não consultasse o punclonor e a dignidade ; é assim que não 
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duvidou prender a outros, sem que para isso estivesse autori
sado, mas simplesmente por actos do mais condernnavel arbi
trio ; não duvidou fazer emb c1 rc;i, r batalhões açodadamente sem 
dar tempo ,t que os officiacs e praças conduzissem as suas fami
lias, e isto não porque a ordem e o socego publico o exi i.tissem, 
mas sim com o unico fim de despr estigia.r os militares com esses 
actos de injustificavel autoriL1risrno; é a-\lsim, finalmente,. que 
não trepidou em assoalhar o seu adio e rancor a t ()clos os milita
res, a e,ta classe que não tem poupaclo sacrificio3 em bem da 
defesa e engrandecimento desta patria, ora dando a sua vida 
em holocausto a victoria. de nossas armas, morrendo abraçado 
ao pavilhão nacional, que ella, serena, altiva e grandiosa no 
meio das balas inimigas, plantou nos campos de batalha, ora 
offer ecenclo os seus peitos as~igna!ados pelas mais honrosas cica
tri zes como solida g,1ranti,1 de sua integridade e g·randezD, e 
de respeito e consideração ele todas as nações. 

Di[\,nte do insidioso procedimento do governo dflposto, meus 
senhores, eu não podia conservar--me inerte quando 8e tratava 
de erguer os brios e a dignidade do exercito; como declarei a, 
diversos companheiros, entre os quaes apraz-me lembrar o major 
Inno-:encio Serzedello Corrêa e o capitão de cavall:whl, José Pedro 
·d·e Oliveira Ga lvão, resolvi o:fferecer o meu fraco apoio aos be
nemeritos m1ma·radas Deodoro e Benj ,\,min Constante coadjuval
os no dia glo1°ioso da rei vindicação ele, nossos direitos, no mo
mento solenrne em que tivess 'lmos ele exigir elo traidor a repa
ração dos nossos brios ofl'endiclos. 

Eis por que ás 11 lloras da noite elo dia 14 r espondi ao major 
Serzedello, que me fôra procurar : Contem commigo, tomarei a 
posição, mesmo a mais peri gosa. 

Marchei á frente de 1.096 p1·aças, promptas a combater, e de 
accordo com meu formal compromisso, recebi os meus velhos 
compan heir0s no campo em que 80 tinha de dar o ataque, não 
como inimigos cuja marcha eu devesse deter, mas co mo ami6·os 
cujo coração pulsava ao calor ele um sentimento gen ir oso e em 
defeza ele uma causa justa e de cujo lado eu devia me aclrnr para 
.exigir desag-ravos dos traidor,0 s da, nação. 

Ao· General Deodoro, em Jogar de urna espada fratricida, es
tendi-lhe a minha mão de amigo e de velho companheiro . 

Assim procedendo, tenho con::ciencia ele ter cum1,rjclo o meu 
dever, concorrendo para que o memoravel acontec.imento do 
dia 15 não surgisse envolvido n· 1s fachas ensanguentadas ele 
urna luta entre irmãos e para que um governo egoísta, arnbi
ciosó e clespotico não continuasse a in Felicitar a nossa patria .. 

Vós concorrestes muito para a realização pacifica dessa obra 
grandiosa : eu vo'.'l agradeço e vos saúclo. 
· Viva o governo provisol'lio ! 
Viva a nação brazileira ! 
Vivam o exercito e a armada! 
Viva a união mili:tar ! » 
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La América Republicana 

Ultimo éco de nuesfra revolucioú de Mayo, e! grito de Repu-· 
biica ! lauzado ayer en las cal les de Rio Janeiro, resuena ag-ra
dabelmente eu t odo pecho americ,mo . 

No ,Uscutimos b forma que e! hecho haya revestido, auoque 
entendemos que el ej ército sue l e ser e □ las sublevaciooes mo
dernas c l mas geouino represent,rnte de la vol untade del pueblo. 
Tampoco a labamos los incident es á que cl ió lugar la sul., levacion, 
auoque por fortuna la revolucion fluminense se inicia con aus
pícios pacilfoos, y con tranquiliclad poco vista en la historia de 
los derrocamie ntos . Qnizá rlebiéramos recordar aqu31la noble 
figura dei ancia,no literato Doo Pedro cle Bcaganza, aunque solo 
fuera para lament ar que el débil m'>narca se haya sobrevivido 
á si mismo y no supiera morirse a tiernpo . 

Pero todo este son impurezas de la realidad de las que hoy 
no queremos siquera acordarnos . 

Hoy solo vemos a.lejado p:,ra siRtnj)re el temor de ver al frente 
de uo l!:stado americao<J á. uo inrlivit.luo de es,1 familia de intri
gantes que se llaman los Oeleans, raza desgajada del tronco de 
los Borbones que à lo menos clieeon. grandeza a la Feancia, 
mientras que aquellos hao merecido en toclas partes la antipatia 
de los pueblos que al tin h:1,0 teniclo que espulsal'los de su se no. 

Hoy solo debemos celebrar la caida clel ul t imo imperio eo 
nueslro continente- y der.imos el ultimo porque los Jazos que 
une ai C,11Hrlá (el único territorio a mericano no coostituiclo en 
Republica) COll la monarquia inglesa son tan cléb ile.; que el mas 
ligero movimiento ha de clestrui1·los. 

El imperio clel Brasil era Llll pel igro paea la América clel Slld. 
Un dia ti otro, la camarilla imperial hubiera decidido al caduco 

monarca a busc,tr en unn. g·erra con a~guo Estado, el n1 edio de 
asse~rnrnr la corona en ltis sienes de b Princesa Imperia l, ya 
simple Condesa de Eu. 

Este peligr·o hoy se aleja considerabe lmeote; la rupública 
brasilera es no~, prenda ele pnz para toda la América . 

Esto es lo que hoy clebemos celebrar . 
El Br,1sil se ha constituído eo Estado republicano, porque, 

despues ele abolida la. esclavitud, la corriente democra-tica debia 
:preseo tarse avassalladora y llev,tr por d·elan te, como ha llevado, 
a cuaoto se opusiera á su paso, 

E l Brasil es urra Repúb lica, porque una monarquia en pleno 
continente a mericano er:, uo ,1 oacr onismo ; y porque el Asia· 
es e l cuntinente ele los imperios abso lutos y las moo .rquias 
despóticas, y Europa es el de la~ monarquias t empl ,tcl>1 s y 103 
organismos artítbiales, mientras que Amél'ica es e l continente 
clel go!iierno nattm:d clel pueblo por el puelllo. 

En la dei Sud proclamose eu una hermo,n maiiana de Mayo 
por elle pueb'. o argentino apiifado á las puertas dei C,tbildo. 
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Setenta y nueve afias despues lo procla ma , en- las calles de 
Rio, el ejército que fraterniza con el pueblo . 

Ya todos los americanos t enemos el clerecho .ele llarnarnos 
hermaoos. 

-Desapa,recieron los súbiditos : hoy toclos los hombres <le 
América son ciudaclanos. 

Vivn, la Repú blica brasilera 

(El Xacionai de 16 de Novembro) 

La revolucion lwazilera 

Caída del imperio 

LA DITADURA REPUBLICA NA 

Estamos bajo la impresio·n ele las inesperadas y ruidosas noti 
cias que nos trasrnite el telég-rafo del Bras 1. Coord.(nadas todas 
e llas, dejao la ronvic. ion de que lta estafü1do a Ili un movirni
ento militar y politi c0 , de cnril cter repul1l1cano , imponiendo y 
alcanzando immediatamente lc°t dimizion colectiva de los min is
tros; que lia pue::-to bajo su custod ia ú. ln familia inperial : pro-
clamado la clict:,clura clel Mariscai Deodoro; organ izado un 
directorio, presidido por ese mismo g·efe, ó proclamado un 
;presidenta de la repúb lica brnsilera .. Todo esta implica el der
rocamiento cle l gobierno imperial ; el mais grande y ex traol'cli
nario a contecimiento politico que pudiera. coumover it la Ame
;rica ele l sucl . 

En la opioion general en los pensador es clel Bras il , era ine
vitable uua crísis política que se aplazaba para un tiempo mas 
ó meno lejano. Por una parte, la pruclencia y liberalidacl de l 
gobierno imperial parecian desarmar ô atenuar la oposicion y 
lns resistenci as que provocaba el sistema ele gohierno; y por 
otra, e l patriotismo de los m ismos adversnrios del imperio se 
empefíaba en aplazar todo movimiento durante la viela del Em
perador, en bomenaje à las in stituciones y ú las virtudes clel 
mismo g-efe ele! Estado . 

Pero, formada y robustecida. la idea. de un carn bio ele gobierno, 
tenía que con ver l.irse en pasion . Los espíritos rnoclc>rados y 
discret os que t rn baja.ban para el porvenir, no podíau im1)edir 
que ti, su lado se form8S0 otro partido de ciuclaclanos impacien
tes y ardorosos, empeüados en precipitar a un que fuese nece
sa.rio bautizarla con sang-re, la realizaci on de su ideal. La 
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historia de todas las naciones nos presenta ejemplos de esas 
diversas gradaciones, en que predomina casi si01npre la vio
lenci fl. 

Mncbos incidentes venhn desde hace tiempo sacando ú, la 
supePficie esa agitacion. latente que minaba el organismo de 
la nacion brasil era, y que inútilmente se pretendia sofocar. 
Manife~taciones y protestas aislaclU,S, clen unciaban la esferves 
cencia ele que estalJan poseidos los clus militares ó determi
nadas ag-rupacio nes populnres. La opinion se h acia cacla vez 
mas exigente re3pecto del golJi,Jrno, y éste era cada vez mas 
débi l dela.nte ele ella . Lfls concesiones con que quiso desarmar
la, no hicier·on t a lvez sino avivar su deseu de ensanchae su 
influencia y de hacel' prevalecer sn volun tacl soberana. 

Hasta. un atentado recien te contra la viela clel Emperador, 
condenado noblemente por todos los partidos brasi leros, pndo 
servir para revelar los extrêmos 6, que pueden alcanzar las 
pasiones tevolucionarias, en cuya atmósfora candente se for 
m nn los vhionarios y los fanáticos. 

Na es difíci l que eJ golJi.erno imperial viese crecer el ole
aje revoluciona.rio y ernpezase tL dudar de la, aclhesion ele sus 
rnisrnas tropas militar es y de sus gefes mas couspicuos . Acaso 
no era. si no ese r eceto e l que acon sejó llar,e uu nfio ÜL re
mocion de fuerzas que rnarcbaron ó. Matto- Grosso, precisamen
te al mnndo dei . Marisca! Deodoro, gefe principal de la re
volncion triun fa n te en la capital clel imperio. 

No hay acG11tecimiento en la vida ele un pueblo, que no t eng·a 
sus antecedentes, sus causas y su espl icacion en uu período mas ó 
menos ])fülongado de su historia . El derrumbc de l largo r einado 
de D. Pedro de Alcantara es uno cio ellos: él mismo habia 
dicllo en un momento de inspiracion~ que todo clebia resen tir-se eu 
su pais de ca nsa ncio, poresa causa . Erê'I,, en efücto, el m:rn anti
guo ele todos los soberanos, actualmeute rein antes en el mundo 
Colocado en el poder, ba,io tutela, i1 Ia, edad de seis a.fios, e l 7 ele 
Abril do 1831, y gobemando en persona desde 1841, habian trans
currido mas de cincuenta y ocho afíos desde su advenimiente al 
t rono: mas de medi o si g lo, dentro del cual lia c:sis tido al es1;ectá
cnlo de centenares de r evo luci ones y ele sacnclimientos políticos 
en est a pil rte ele América . 

. Pnrece que el gobierno monárqui co no lrnbiese tenido otra vir
tud que hl ele retardar l rt esplosion clel espiritu revolucionario en 
la inrn ensa region sud-ameTicana que le tocó en berencia. _- Su 
llora ha !legado-Pronto sabremos si la revolucion se lrn. 1wodu
cido como uno de esos l1ecbos fo tales é 'irresistibles, destinado á 
cmubiar la faz de l os irnperios, y ante los cua les todo del:e so
mel.erse ;-ó si e l· pu e.blo brasi leiro ·está destinado á pc1sar à su 
ve.z por la dura e~cuela del infortuuio en la que se han formado 
n nes tras repúblicas, para a lgmrns ele las cunl es no se ha cerrado 
todavia e l pAlenque ensangrentaclo de l fl. revolucion . 

. Es necesario reconocei· que la obra del gobierno en el vasto 
imperio clel Brasil, dos veces mayor que la Rusia europea, donde 
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existen 'todos los climas, con una poblaciou escasa y hetereogé
nea, era una obra dilicil, que solo ha podido sobrellevarse cou la 
babilidad y el genio de que han dado muestras siogulal'es los es~ 
tadistas brasileros. iComo resolverá esse problema la revolu
'Cion? i,Por cuántas vicisitudes pasarún los pueblos, al cambiar 
de régímen polilico? 

La nueva situacion que parece abrir-se para el Brasil interesa 
especiallmente á todas la,s repúblicas sud-a.mericanas con las 
cuales se toca su suelo y se relaciona su historü:c. La nueva de 
la revoluciou, recorrieudo el c .. utinente como una chispa electri
ca, habrá conmovido á un tiempo , 1. todos los pueblos que segui
ran anhelantes la marcha de la sociecla.cl brasilera, al desplomar
se el único imperio americano. 

Debemos espresar aqui nuestros votos mas sinceros por la 
suerte del pneblo brasilero. La revolucion no es pa,rn uosotros 
un l10cho plausible eu si mismo _ Lo sera eu cuanto responda á 
las aspíraciones populares y á las exigeocias ele la cívilizacion, y 
en cuanto logre asimil,1r-se las conquistas del clerecho moderno. 
Desea,nos en todo casó que ell3 se realise y se complemente sin 
sacudímientos penoso::;, sin m,tuclrnrse con excesos indig·nos de 
la cultura social y politica clel Brasil, y sin olvidar lo que debe 
al monarca d8strooaclo, cuya existe11cia se halla incorporaria a 
tan la.rgo perioclo ele su historia; realzadà por hechos nota-bles y 
coronada por el acto culmiLrnute cl.e la abolicio11 ele la esclavitud, 
celebrado en cl mundo como un triunfo ele la hum::.nidad. 

(La P1 ensa de 16 ele novemb,·o ele -188) .) 

La opinion en el Brasil 

Las noticias que ayer nos ha trasmitido el telégfüfo ele Rio ele 
Janeiro, confirman plenamente nuestras decluccionesen presencia 
de las primeras que se referian al movimiento revolucionario, y 
que no era estrafío aclolecíesen ele cier tas vagueclarles y contmdic
ciones que justificaban la reserva y la indecision cou que algunos 
debieran acogerl as . 

Ha,bia para nosotros punto de partida y u i,a guia en esos j uicios 
preliminares: era el juicio previo sobre el estado social y político 
del lmperio. Lo consideramos ,1poyaclo so lamente eo la trnclicion 
siempre respetable, con el respeto debído à las viejas .instituciones 
en las antiguas y arraig,1.d ,s costumbres . Nos lo repres ➔ntába
mos, en medio de las republicus agitadas y turbulentas que lo 
cefüan, como un baption azotado constantemente por los hura
canes. El dia en que se sen tió conmovido en su base, puclb pre
décirse su inevitable derrumbamiento. 
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El dia en que se dió el primer paso en el sentido de la revolu-
cion, todo debió caer en el imp, rio, que solo se mante0.ia por el 
prestigio de su antiguedad, y que no podia encontrnr elemen.tos 
para rehacerse en e l seno una org·a,nizacion vetusta, ni menos 
para luchar con una nueva y rü;urosa socieclad, ávida ele recobrar 
su soberania y ele recLlizar sus uspiraciones democráticas , por 
la:rgo tiempo 1·eprimidas. 

La revolucion brasilera sigue adquiriendo paciôcamente las 
formas regulares de u11 grau movimiento de opinion, que se ha 
manifestado en su hora pscológica, come si se cumpliese una ley 
historica . 

Existe ya un gobiern.o provisional, que empieza a ocloptar las 
medidas inclispensables para la organizftei on del pais. 

!:<:se gobierno parece tener ele s11 parte la opinion clel pueblo, 
asi como lá clel ejército y a.rmacla, que se conserva n a l manclo de 
sus mismos g·efes. L (1, admini:tr<1,cion de justici a. peema11ece en 
su puesto. Solo desa.parece el sellado vitali i::io represelltacion la 
mas gen nina clel sistema monà1·q uico. y se di clissuel ve la cámara• 
ele cliputaclos para dar lugar á la nneva ::i.samblea que debe pro
nuncün-se sobre los destinns futuros de la nacion. 

Nada ele estraõo es que, bajo la peimera impresiou de uu 
acontecimiento tan extraorclin::iriq, tengan lugar aJgunas resis
tencias y algunas protestas aislaclrts. Lo raro seria, que no se 
preseciasen esos actos ele consecuencia y de fideliclacl en algunos 
ciucladanos distinguidos que han creido que la feliciclad y la esta
bilidad dei Bi·asil estaban ligadas ioclisolublemente á la couseeva
cioo del sistema monárquico. 

El acto deônitivo que acalla,rá todas. las duelas y allanaeá el 
camino ele la nueva política, pai-tirá prob,1blemente elel ex- ernpe
r ador, cuya palabra no tardR.rá en hacerse oie. 

Si hemos ele teoer ,m cuenta la necesi,lacl y filosofia que 
ha acreditado especialmente en los últimos nfíos ele su rein:ido, 
no duelamos que esa pa labra será de acatamiento al nuevo ori.len 
ele cosas. El emperador puecle trocar con satisfaccion su pesada 
carona por el glorioso titulo de primer ciucladano de la Repu
blica Bi·asilera. 

(La Prenso da 17 ele Novembrn ele 1889.) 

Primeros indicfos revolucionarias 

El derrocamiento del trono imperra l brasilero parece á pri
mera vista ha,berse éfectua.do a consecuencia ele un motin m:
litar. No es a.si. La iclea r'epbulicana ha ido madurandose ã me-
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<lida que el estad0 del emperador !e irncia, míl-s inca,pn,z parn, 
goberna r sus estados . 

Repasando los hechos y noticias pertinentes que se hallan en 
las colecciones perioclisticas tle anos nteàs, ha,ll amo:-, en esta 
ojeacb retrospecti vtt da tos que aclaran las citusas ue l:1 si tuacion 
aotual elel Brasil . 

En el pn,rlamento, en la prensa, en los cieculos, se discutia 
con fundamentos mas ó menos graves sobre ln, incHptcidad del 
soberano. 

Tienen, pues, su iuterés de actualidad las trascripciones que 
vamos a lu.cer de va,ri:1s de estrts opiniones. 

Una' ele ellas es la emitida por el Diputado Pen ido sobre el es
tado meu Lll ele l monarc2, en la sesion clel 17 ele nrn.:vo clel cor-
riente afio. e 

Dijo de este rnodo : 
« Su Magestad que ejerció el poder personal en toda su pleni

tucl : esta hoy colocado en un polo diametralmente opuesto ; hoy 
Su Magestacl r eina pero no g·obierna ni administr;,, como hacia 
antes. Esto est2 en la conciencia ele todos. 

Por la eofermedad que desg-raciadamente le persigue, la 
accion de S. M. se limita á preguntar a sus ,ministros 

- Qné p1peles tenmnos que firmar hoy '? 
« Y firma sin discutir, si11 dar su opinion siquier-a,. 
Dicese y yo teng·n el valor ele repetirlo, q uo e l emperador de 

hscho es el conde ele Motta Maia (Rist1s) S11 M,1 gest.1d se nrneve 
a una senal del conde, h quien obedece como un nü10 dócil y bien 
educado. 

« Si el estado clel rnonarcfl, es el normal, 3 corn o DO estan de 
guarclia los ele más ,médicos el e palacio q no no sm1 infer iores en 
ciencia ni en cosa al,g-una al Sr. Moita Maia? 

EL SENOR COELHO 'i:toDRIGUES - Porquo 110 Sf1ben h ip,Jotisar. 
EL SENOR PENlDO-i Será por que la viela de ::3. i\1 . e3tà soste

nicla por su- pod er m~,gico ? 
« Todo esto revela que S. M, 110 puede actualmente gobernar 

este imperio, do que como republi:::ano siento, pol'qne si S. M. 
gobernara no ha br-iic en este pais una gun,rclia niegn .. 

<(i, Servira la guarclia negra para salvar la mon2trqnia? Su Ma
gestacl nunca permitiria la formacion ele esa g·u:,1 dia, negra que 
es una verdacler:1 mazorca como l ::i, de Rosas em Bnenns .Aires. 

« En Hollnnda , ac:i"bo de leer, que el rey Guillnrmo III que 
snfre de l a misnn en'"ermecléitt'-(:te--8--;---:L"V[_ fué destit niclo Jel poder 
con m ucho pesa r dr,, ht nacion y nom brada. la r ei 1rn Ernma para 
regente, pero a!Ji l os mismos ministros fu01,on á doclura.1·, cier
tamente con g·rnn pesar , que S . M. no podia /rnbornar y ol par
lam ento ele àqneib sj rnpática Holnncla se penetro del estado del 
rey y proclarnó lit regencül do la reina. 

<.-: i Por quó en este pais no se ha de librai· al venerable anciano 
de esas fatigas '! i Quién no conoce lo que es la dinbetes? i, Quién 
no sabe que en el . ultimo período aniquilrt las fo erzas tisicas y 
morales clel hombre? · 
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« Presento, pues, la siguiente proposicion : 
- Pido que esta aug·usta Càmara, mediante el parecer de una 

comision procedente de su seno, resuelva sobre la necessiclad de 
observar si en la persona dei actual emperador se notan los im
pedimento.e; previstos por el articulo 126 de la Constitucion po
lítica del Brasil que lo pc'iven ele continuar gobernando y eu 
caso ele que haya lleg·ado esta circunstancia, procedase como es
presau· los terminas clel articulo 39 del reglamento comLrn, invi
tando al senado para que nombre su comisi.on con identico fin. >). 

Esüis pa labr:1 s Pronunciadas á la. faz cleJla nacion, no poclian 
·ser mas g-r-aves y revel.a ban el estado ele descomposicion morri,l y 
:fisica en que se hallaba el trono. hace siete mesos · 

Con el signJficativo titulo de« Gangrena senil» puhlicó El Di
,ario de Noticias de aquellcs dias un acerado articulo del que to
,mamos estas párrafos. 

,< Parece decididamente ser esb la en fermedad que tendrà la 
honra, de acabar el segundo reinado, poe el espectàculo de des
composicion orgánica que està dando este gobierno, identificado 
con la monarquia á la que desgarra, corno la uila en la carne en 
que sé c lava . 

Corntemplamos en los labios de lo:;; cortesanos que rode~m al 
monn,rca una sonrisa beatifica. 

«Santa i1obecilida.d ! tü qiueres abrir a l pais las puertas de la 
reaccion riu e lo sal varà. 

« Entre tan t o, la escena no es menos dolorosa. Una cabeza ele 
emperaclor que se descorona y clesgobierna y la mona.rquh1 des
vaneciendo:,e poresa enfermedad li vida, dolorosa, fetida, que en
trega. al túmulo uno a uno los pedazos espontaneamente clisgre
gados del ser vivo. 

« Es el mismo caso patológico ele los hospitales, c:m la diferen
cia. de que aqui, el cuaj o obtura.dor de la, arteria, el tropiezo cir
culatorio, nova ele las estremidades al tronco, si no dei centro, 
.ele lós g-raneles v asos ele le viela, del músculo propulsor de ella 
lrncia las estrerniclêldes. 

Horn, salvadora, aun que nos llegues clel féretro de un trono, 
bien venida seas ! » 

Otro articulo clel mismo cliario tit.ulado la << Enfermedad dei 
em pern,clor » es mas espresivo. 

Termina con este parrafo: 
« Naclie prevera comova a resolverse ese irremecliable pro

ceso mór bido que mina los dias dei príncipe reinante. 
El cu rso irreparable ele la enfermidacl pl'osig-ue s iempre, á tra~ 

-ve:c ele simuladas interrupsiones y me,jorias superfeci:;1les. 
<< Lns frónteras ele la diabetes confirnrn con la. locura, con las 

molestius nefeiticas, con fa tisis pulmonar, uno ele los modos mas 
frecuent,; de· stl terminacion . • 

« Muchas veces un a crisis ele subita estenuacion corta repenti
namente el hilo de la viela. 

Cualqnierri, do esas soluciones puede venir de un momento a 
--0tro, sorprehender la poblacion y pr·oporcionar al circulo acilico 
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ocasion ele colorear con la apariencia ele. lo i,nsperado. este largo 
inteFroguo en que la familia imperial y los mintstrns practica;u 
a su sabor, contra la;s leycs. í'cr!idü.mentales del Estado; et lil'Htyor 
de los crime11es en el código penal de una mon:arquia-. 

« Los que de ese modo proceden, estar,i preparando a la R.epu
b1icH, la mas i.rrefragable de las j ustificaciones porque si la, 1110-
narq uia se pane fuera de la ley, abdicando positivamente en 
mainos de tu1r1, ca,mari lla clandestina, dechtra cla;ro <!JU " el movi
míento republicano constituye Ll-na. aspitracion de legalidad 1:ontra 
la revoluc:on ele los galones blancos. » 

Vino por ariueltos dias á dar mn.s fuerza a la opinion avan 
zada que reinaba en la atrnósfer,1 , el recuel'clo que hizo tam
bíen el mbmo Diario ele Noticias de las pf\lalJl'i1S pronuncia
das eo el pal"l.1meuto por elsenor S,waiva, que destacadas de su 
discurso venian á ser como u1'la declaracion: ele p1'incipios mas 
avunzaclcs de lo que conve,üa al lmp ➔rio. 

Trascribimos los párra,fo., que orig i oaron otro intencion:,cfo 
articulo del mismo dia.rio coo el titulo de« Ma,s· realista que el 
rey.» . 

« Como tengo el liàbito de conversar eon el emperador acerca 
de los negocios públ icos y ,Jecirle franca y lealmente mi opinion 
sobre esos negocio __ ,- paro que Su Majestad conozca mi modo de 
ver las cosas, agregué : 

- VL1estra M::Jjestacl tal vez ignore que yo, npesar d·e tenido 
por mis correlig-ionarios en co!h:epto ele atrasacl0, 11à llome lloy 
algo mas adelantaclo . 

« No h,i bié ·de federacio n porque esa; idea significa unn. amplia 
descentra.lizacion y la organiz-icio11 autonómica de las provincias 
está incluída en el proyecto de programa votado por la may0ria 
clel congreso. 

<Z Dij e ã S. M. que las províncias elijen sus presid'e-n-tes y es 
coje ll sus senadores, sin cle penclencia ele la iotervcncion ó res
pons'1,bi liclad dei gobierno centrri.l. 

El voto ,le la. minoria formulado po·r el red actor en j'efe der 
Diario de Noticias, Sr . Ruy Barbosa ( m,mbrado actualmente 
segun el telegr11 ma que reproclucirnos hoy) :-:nioistrocle la lt ,wenda 
é inter inflrnente ele justi ,;a se fun labasobre e l e3tablecimiento i.le 
la organizacion fecleml en terminas avanzaclos. 

EI senor Saraiva en ese rliscurso n,g-regó. 
« E~1tonces su Majestad me contesto.» 
El se nor sa be mejor que naclie que nunca « fui obtaculo para 

la voluntad de la nacion » y éspresamente ma.nifestarfa. 
A lo eual responclió : 
- Se que el patriotismo de Vuestra MajestatI es t ü. l, que ati--

ende solamente a los interesses de la nacion sin consultllr nin
guna otra consicleracion. 



-« Oy,mdo estas palabras y conmovienclose un ·poco, S. M. 
me dijo.)) 

•- Ag-radezco a 'todos q•u~ plens8u asi, porque me hacen 
justicta. 

El Sr. Vizcrmde Ouro -Pfüto, n-ntes de formar su gabinete ten
dria cernciencia de esa ·capitulacion dei emperaclor. 

Con todos estas indicias clans y evidentes sobre el estado 
m01'al y rnateria'l dei imperio, pueden esplicarse los hechos 
•que han dado lugar a sua caida y se esplica t a mbien la 
relativa tranquilidad que reina en la capital fluminense ante 
una revolucion que no h e1. hecho ma:::: que sacudir el arbol 
para que cnyera e1 fruto madurado por tantas circunstan
cias -que !e favorecia-m. 

( La Prensa ~e i7 ele novembro ele i 889. ) 

Sucesos del Brasil 

La República se consolida - La carta del Conde cl'Eu - convo
c:i.cion de la constituyente - o ·tros , acont3cimientos 

Los t 0 legramas que hemos r ecebillo de Rio de J aneiro estan 
unânimes en asegi;vrar que la República se consolida, recibienclo 
alilhesiones dei gobierno de todas las províncias y par-ticulHrmente 
de sus majistrad0s, militares ele alta graduacioo, guarclia na
cional y hombres públicos mas c<1 racterizados dei pais. 

EI gobierno provisorio y especia lmente el Ministro de Rela
ciones, Qui11.tino Bocayuva, ha .recebido extraordinaria cantidacl 
de felicitaciones de todas partes dei mundo, donde h, idea demo
cratica, cuenta con adeptos entusiastas y sinceros. 

Todos los centros repúblicaoos nacionales y extranjeros, 
miembros dG la prensa y hombres público.; clel Rio ele l a Plata, 
luan saludado tambien con elocuente entusiasmo la nueva era 
que abre nuevos horizontes al eng.ranclecimiento ele! Brasil. 

Ha llanuido la atencion la: docilidacl con que D. Pedro ha aca
tado el mensaje clel directorio, respondiendo a este en terminos 
secos y breves . 

i Qué podia hacer el anciaoo monarca, cuandó en la hora del 
peligro apenas contaba a su larlo mas que con sn yerno el odiado 
Conde d'Eu ~ i Quê podia hacer cuando no ignoraba que su trono 
tenia los dias contados y que el advenimiento de la r epública era 
inevit31ble? 

Como bten dice, ,el gobierno provisorio en su mensaje al empe
raclor, los seniimientos- democráticos de ~a nacion lmce mucho 
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tiempo que se hallaban preparados . L::t revolucion no fué ma& 
que la noble rer1.ccion clel caructer nacional contra el sistema de 
violencin, de corrupcion y subversion ele toJas las klyes ejerciclas 
engrade incomparable por el ministerio de siete de junio, la, polí
tica sistemáticn, de at8nbdos del gobierno irnperhl en est0s 
últimos tiempo., contra el ejercito y la ,wmada, politica odiosà á 
la nacion y profundamente repelida por ella, que afectaba los. 
derechos de estas do3 clases que en todas épocas foeron siem pre 
en el Brasil la defensa del órden, de 18, constitucion, de las liber
tades y de la honra de la pa,tria. 

La intencion manifestada en los actos del gabinete de A lfonso 
Celso, por medio de Stl prnnsa, de aniquilM lo:o sentimieotos. 
democráticos de la n tcion, sustituyéndolos por elemento;, de 
opresion oficial que fLlerot1 siempre en el Bmsil objeto de liotTor·, 
determinaron los acontecimientos que han obligacb al empernuoe 
á imitar lo que lliso su pctclre el 7 de abril de 183 l - es decir -
abandonar à su patria, para no volveL' jamás. 

Como se ha visto, la república se ha mostrado generos:1 para. 
con el ultimo ,iefe del estado. EI. transporte de don Pedro y de 
toda su fo,mililt corre por cuetJt[i, do la nacion. Además, se le
ha asegurado la dotacion que ha recibiclo siempre, y una im
porta,nte suma ele tlinet'O p:wa sus prirneros gastos en el 
punto donde tije su domicilio. 

La pl'oclamacion de la república en el Brazil ha causa do agra
dable sensacion en todo el mundo. 

El corresp,)nsal del Dail!J News en Paris communicó á su diario, 
que e l consejo republicano en Rio Janeiro lrnbia resuelto pocos 
meses ha, que el aniversario de la revolucion francesa seL'ia la 
ocasion mas propicia paea prochunar la república y los caudillos 
abeigaban faut.a condanza. en el éxito que rnandarou lncer buen 
númern ele banderas republicanas en Paris. En b lmndBra nueva 
la carona imperial queda reemplazad[L por el gorro frígio. 
Dicese que Don Pedro habiase expresaclo ante el pr1mer mi
nistro diciendo que al gobierno le queclab,t poco tiernpo de vida. 
Entre las causas que motivaron la revolucion cuénfanse las 
medidas del gobierno en las últinms elecciones, em que muchi
simos electores fueron arrestados y encm·celn,clos. 

Como es natural, clespues dB la · cornmocion producida por el 
movimiento militar, los fondos públicos clel imperio bajaron en 
la Bolsa de Paris, pero la reaccion no se hará esperar. 

Entretanto en Rio Janeiro y otras províncias donde reina 
cc1lnm completa, los bancos siguen girando al cambio oiiicial 
de 27 y medio p::mique.;; por mil reis. 

La situacion se consolicb, pues, hnn sid0 bien rBcibiclos todos 
los netos dBl gobierno provisorio. La recepcion 011 Rio Janeiro 
.dei periodista Campos S,,l!es, nombrado ministro de justicit1, ha 
sido entusiíl.sta. Tomando inmediata posesion ele! carg·o, recibió 



1.4.3 

adhesion es de todos los tribuuales, incluso los super iore.=; , nonde 
se encnentean los mas venerables mngistrn.dos üe Ja, nacion . 

El cond,_) d'Eu , el ant.ipàtico personaje que tllnto contribuyó à 
me1'mar Lns simpati ils ccn que contaba su suegro, abandonando 
al Brasil, iiejó e··ceipta una cnrta ma nifes tanto SLl sentimiento 
11or no seg uir presfando sus serv icios al pais. 

Lo que e l coude cl'Eu no lubri[l. querido perder era las uti
lidades que sncaba de los alq uileres .de sus con vc-mtillos,' donde 
explotaba la mi•·eria ele hs últimas cbses de la capita l 
lm, silerü. Verdadero. 1-far pagon, lo.;; lec tores r ecorclarau las 
crónicas qn e hemos reproducido en la prensa fluminense, re 
specto à actos tan sobe1·anamen te mezquinos del Conde d'Eu 
que ray:11Jan hasta en !~1, misMia . · 

La impopubr-idacl de este príncipe ha procediclo precisamente de 
sus sentimie ntos de avaricia , la, que continumnente manifes talxt 
en los mus '>eucillos actos ele su viela públic;1. y p:.rticular . 

Entre Lo., n umerosos cantl'os r epublicanos de Portugal, la 
noticia ele la caida clel irnperio lrn sido recebido cem gran entu
siasmo. 

El rey ele Portugal, Don Citrlos, sobrino de Don Pedro, pon
drá, i>. su Lli sposicion el palacio de las Ner>esidades en Lisboa . 

Van à continuacion los tdegramas que hemos recebido ele la 
capital flum inense . 
Rio ele Janeiro 1.9 - La eleccion de · la cámara, constituyente 
t enclra lng-a r en los primeros dia~ ele enero. 

El Dia·1·io ele Noticias nieg1.i que el marisca! Deodoro lmya 
nacido en Tn cuarembó. Su cuna fué la ciudad de Bahia. 

El gobicruo provisorio hallase muy complacido con las demon 
straciones üe aprecio y simpatia que 11:1, recibiclo cle l Rio ele la 
Plrtta . 

Silveira Mar ti ns, que se lEt.lla arrestado en Santa Catharina, 
se ha adheric! o á la Re pública . Seea conclucio ê'i Rio, donde se le 
poncleá en libertad . 

Rio de Jan,eiro 1.9 - El nuevo ministro de Agr icu lt u ra, Deme
trio Ribeiro, llegó hoy à Santos, donde le hicieron una gran 
recepcion . 

Es cree➔ ncü1 general que la República Argentina sera la pri
mera, nacion que reconozca à los Est ados Unidos de i Bra.zil. 

Rio Gm .nde del sud, 1.9 - Se han euviaclo varios rnensajes al 
gobierno provisor io, solicita.nclo la li berta.d de Silveira, Martins. 

Noticirss. ele Santa Ana elo Librament o cl icen que apenas . se 
conoció a,lli el movimiento revolucionario á füvor ele la repú
? lica, los oficiales brasileros clel regimiento cuarto, propusierou 
a los soldados arrancaran de los k.epis la corona imperial. 



Para evitarlo eu el primer mo mento 1 el general Isidoro tuvo 
que amenazar con ol fusilamient-:i lcl primero que tomara la 
iniciativa en ese sentido. · · 

Enfadas las ciuclades ele la p rovin,cia, la proclama de la Repú
blica ha sido recibida con entusL1smo. 

El vizconde de Pelotas , presidente de la província, clirigió una 
proclama a l pueblo, garuntizanclo la paz y el triunfo del moví
miento revolucionaria . 

( Et Diario de i 9 de novembro de 1839 .) 

La republica en el Brasil 

El gran acontecimiento que acaba de , tener logar en nuestra 
patria, viene á confirmar una vez mas su patriotismo y el grado 
de civilizacion que ha alcanzado . 

Positivamente, és '.un hecho único en la historia el que acaba 
de producirse eu el Brasil , al cambiar su forma tratlirnon al de 
gobierno de una manera t an r ,1dicaJ, sin lamen tarse la pérclida 
de una sola vida y sin la menor conmocion. social, lo que está 
probado ámpliamente por el estado, de su cambio que se conserva 
s in alteracion, esto és, que el papel moneda, que representa el 
crédito dei Estado, que era monarquico, y que pasa à ser repú
blicano , continua inalterab le , á p osar del choque de interesses que 
ocasio □ a el n ueva órden de cosas . 

Hechu sin precedente en la hi~toria económic<L de los pueblos 
y que hablfL mas que cuolquiera otro en favor de liis g·arantias 
que ofrecerit la Repú' lica y ele la, manera brillante co:no ha sido 
realizada esD, grau evolucion . 

Dos grandes evolucioues pacificas , conmovienclo y afoctando 
ambas sus mas vitales fundamentos, han sido realizadas en me
nos ele dos aiíos por el pneblo brasilero, sin que se haya□ teniclo 
que deplorár ni efu:;ion ele sangre ui dist.urbios, como son la abo
licion total de la esclavitucl el 13 de Mayo del pasaclo afio y la 
proclarnacion de la Repúblic·1, el 15 clel corriente mes . 

Necesariamente, Dios proteje al Brasil, destinado á dar con sus 
hermanos de América, el mas brillante ejemplo ele amor y fra
t ernidad humana., asi como el de una verdadem civiliz.1 cion, ba
sada en esos justos y divinales preceptos. 

Como la evolucion, la idea republicana, hallábase arraigada 
desde mucho tíempo en el aoraznn clel pueblo brasilero, y es por 
e1lo que est as l'eformas se lleyaron á cabo siu la menor conmo
cion social, y, por el eontrario, con el aplauso y la alegria cuasi 
unánime de todo el pais. 
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Asi como las medidas reaccionarias puestas en práctica por el 
ministerio presidido por el notable hombre ele Estado, baron de 
Cotegipe, cl~sgraciadamente fallecido, contra la propaganda abo
licionista, tendian á su rea lizacion, ~tsi tambien el ministerio del 
7 de junio, presidido por el vizconcle de Ouro Preto, . con sus me
didas r eaccionarias contr,1, los r epublicanos , queriendo á todo 
trance hacer efectivo el compromiso que habia contrahido con el 
imperador y la princesa het·eclBet1,, de anonacla.r à ese partido, 
que incontestablemente habia llegado á ser la mayoria del pais, 
trajo el brillante resultado que admiramos y que llena de ver
dadero asombro al mundo y a la América toda del mas completo 
júbilo. 

El vizconde Lle Ouro Preto, al ac.1ptar esse inuoble pacto, tu~ 
vo como retribuciou la presidencia del consejo de mi-nistros, po
sicion que ambicfomaba de mucho tiempo atrás, y la certeza de 
que podria esgrimir todas la.s armas para satisfaccion de su va
niclad, sin encontrar de parte del ex:-emperaclor, viejo y achacoso, 
el menor obstaculo á sus ambiciones y caprichos. 

Luego que se halló en posesion del gobierno empezó contra to
dos lo::; que le eran adversos la mayor de las persecuciones, y es 
de oportunidad recordar lo que deciamos el 28 ele junio de este
afio en un articulo de fonclo en el óegano republicano R epublica 
Brazile ira que dirigíamos entonces eu la capital del extinto im
perio: 

« La maquina se ernpieza a montar, y las noticias pavorosas 
de amenazas y asesinatos, destituciones y nombramientos, que 
nos transmite el telégr afo, demueatr an los propósitos clel gabi
nete del 7 ele junio, que hemos denunciado al pais. 

Completamente àulico, el gabinete organizado al paladar del 
tercer reinado, con la aquiescencia enfermiza del emperador, que 
hace todo cuanto le parece agradable á su hija , con el fin unico 
-que es hoy un caso nemopàtico- de afirmar pretenciosamente 
su odiada. dinastia en esta libre tierra., cansada ya, ele sufrir toda 
clase de impockion, ele mentiras y de vilipendios ! 

La corrupcion, arma predilecta de los reyes, ha sido aquella 
que mejor ha manejado e l Sr. D. Pedro II durante su lai'go 
reinado, que el actual gabinete suple allora por la incri.pacidad 
resultante ele las clolencias del monarca, adoptando su maquiaV!}
lico sistema y empleàndolo en pro de su partido, que es el unico 
de la monarquia, . 

Engàfía.se al pueblo, como si fuera un imbécil con un fantas
magórico prog:r~m3: ele refor'.nas que nunca S/3!'?.;J. rcnliZct.L~as, 'y 
hablan de a~u1har a la ,agpcultuta, «panacea muy conocida:., 
para eng:ana:r una v_ez mas a los pobres labradores que, ing·enuos, 
aan credito a semeJantes promesas, imaginadas maquiavelica
mente como armas electorales. 

EJ'.l el caso _en que fallen esos y otros planes no menos maqui
avéhcos, falsos y eng-afiadores,. entouces se recurrirá á la fuerza 
bruta y habremos, clicen ellos, en su ceguedad de insensatos ]i. 
quidado una vez por todas !ás idéas republicanas ! ' 

R. 10 
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Pobres imbeciles, que cierran los ojos para no ver que la pro
clamacion ele la Republica en nuestra tierra será en breve un 
hecho consumado ! · 

Hagau toclo cuanto quieran, echen mano de todos los recurs.os ; 
la idé11, ele la pat ria tenclra. su próximo advenimiento. 

Este ministerio àulico, cuya tradicion se ennegrece r ecordando 
el dia 1° de enero, podrà llevarnos con sus actos ele violencia á la 
r evoluciou armada, que no deseamos, que no queremos, dll acu
erdo con las idéas que siempre hemos proclamado en estas co
lumnas. 

Entretanto el partido republicano sabrá curnplil• eu cualquier 
emerjencia con su deber y rnostrarse digno de su grande idéa pa
triotica y de esta libre ti erra americana. » 

Por este articulo se vê claramente, como preveiamos de una 
manera positivn. el acontecimieuto mas importante y ,g-lorioso 
que acaba ele t ener lugar eu America en este siglo, y af' mismo 
tiempo que eu la prensa brasilera éramos la voz de un pueblo 
que, ávido de progresso y de libertad aspiraba á la union ame
ricana, que deberá siempre existir entre los pueblos del Nuevo
Mundo, destinados para las grandezas del füturo y glorificacion 
de la humanidad. 

J, C. TEIXEIRA. 

( Artig o de fundo elo El Censo,, ele 20 de Novembro de 1889.) 

Repercusion de los sucesos en los Estados Unidos 

Actitud de los delegados brasileros al congresso de Washington 

OPINION DE LOS i\fARINOS NORTE AMERICANOS 

vVASHit:iGTON,_ 1_8 -:- Sábese que los delegados brasileros ante la. 
:;nnferencia mant1ma y el congreso americano no asistirán hoy. 

- En ln. r euuion e:;:~~'. i:i,da, ay~r eu la legacion resol vieron que en 
vista del est ado poco estable ele los á::wntos del Brasil, s~ria !ne-· 
jor para los delegados abtenerse de to~ar parte en la d1scus10n~ 
por haber sido acreditados ante este pais por e~ emperad~r. . 

Desde el momento en que desaparecia:.>! gol:n~rno monar9.mco 
que daban cancelados sus nombramientos, á no ser que r ecebierafi 
nuevas insh'ucciones . Los delegados no asistirán hasta no recibir 
una noticia deâuitiva. 
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Los oficiales de marina no demuestran sorpresa por la noticia · 
de la revol ucion. El comocloro Rausay jefe de la oficina de nave
gacion, dijo que veinte anos lm, cuando se encontraba en e l 
Brasil, reinaba alli la opinion general qu e n l concluir el reinado 
de Don Pedro se constituiria e l g-obierno rel)ublicano. El teniente 
Barry, llegado últi mamente del Bro.sil , dice que el cambio que 
ha sobrevenido se discuti:1 public:1mente alli como un suceso muy 
prob,ible que ocurririt1 de un momento á otro. 

En la sesion celebrada anoche por la comision directiva de la 
« Asociacion de la prensa>> se resolvió invitar á 1ma reunion 
para la nocbe del viérnes próximo, al tribunal de honor de la 
asociacion, á los directores dJ cl iarios á vario:s generales de la 
nacion y miembros clel foro y á los presidentes de la , d iversas 
asociaciones estabelecidas en el vais, con el objecto de cambiar 
icleàs a.propósito ele la forma que debe adoptar:;e p,1,ra hacer una 
manifestacion ele simpati:1 por fo. proclam:1cio11 ele l :1 República 
en el Brasil. 

Asi mismo se ha resuelto enviai' el siguiente teleg1'ama ai 
diario O Paiz. 

« La Asociacion ele la Pransa argen tina saluda por su interme
clio á la Prensa clemocrà.tica de los Estados Unidos del Brasil ; la 
fe licita por el ad venimiento de la Republic:t y hace votos por su 
prospericlad y gra,ndeza. . -Jí"anue i Gorostiaga, presiclense- Sabás 
P . C arreras, secret ario. 

( Rt Censor de 20 de nove ,nbro de 188).) 

La Republica Brasilera 

Ante el derecho internacional 

La revolucion politica que acaba de t ener lugar en el Brasil y 
que, destronando a su ernperaclor D. Pedro If, ha proclamado 
la Republica, como forma de gobierno, -provoca una cuestion en 
que no se manifestan ele acuecclo las opiniones de a lg-unos de 
nuéstros colegas, caso nada estrafio si se reflexiona en que ese 
acuerdo tampoco existe entre muchos y ren:ombrados especialis
t as en la ma.teria. Esa cuestion est riba en saber si la nu eva Re
pública brasilera debe ser reconocida oficialmente por nuestro 
gobierno. 
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Lo que se desprendo de la historia de los antecedentes inter
nacionales con bastante evidencia, é3 que el reconocimiento, ya 
se trate de la formacion de un nuevo Estado independiente, ya de 
u11 cambio veriô.cado en la constitucion de un Estado ó en la 
,representacion de su soberania, no se impone en nuestros dias 
eon la cstension y las formalidades de otros tiempos. 

La illdependencia de un Estado debe ser hoy considerada como 
un hecho proprio de su voluntad y como un derecho emanado 
del mismo, que no reposa ele ningun modo en el examen ni en el 
reconocirniento de los demás Estados soberanos. La independen
cia existe á esa única condicion, e no puede 1iacerse derivai' de 
la aprobation de las potencias estrafías. El reconocimiento, que 
no está sujeito á formas juridicas ni á solemnidades especiales, 
no es sino el acto preliminar de las relaciones ínterna
cionales. 

El reconocimi.ento, ó el hecl10 de entablar esas relaciones con 
el gobierno establecido de hecllo, 110 implica el reconocimiento 
de su legitimidad. Esta puede provocar cuestiones ele carácter 
constitucional ó interno, en el pais interessado, pero ella es 
agena a! derecho internacional. La politica legitimista pertenece 
al passado. Ella tenia entonces por corobrio el principio de la 
intervencion, condenado en nombre del derecho moderno. 

La Republica del Brasil existirá por si misma. El pueblo ha 
derrocado alli el Imperio, con el mismo derecho con que antes 
.habia proclamado sua independencia de Portugal. La inclepen
dencia al principio, el cambio de sistema politico hoy, son la obm 
.del pueblo br,lzilero, y el acto esencial y supremo de su sobe
rania, que no lm necessitado, ni necessita para subsistir y per
petuo,r se , la aprobation de los demás poderes do la tierra. 

No quiere decir esta precisamente que el simple hecho de pro
•clamar un Estado su indepeudencia., ó de darse un nuevo gobi
erno mas conforme com sus aspiraciones, determine, ele 11arte 
de los demas, una línea de conducta favorable y i;impatica hacia 
el nuevo Estado, ó hacia el nuevo gobierno. 

El derecho internacional tiende á abrir, mantener y · estrechar 
las relaciones entre los Estados . El aislamiento de una nacion 
cualquiera es cada vez mas inconsiliable con las exigencias de la 
civilizacion y con los intereses de la humanidad . 

Los c<1111bios políticos que se operan en el interior de los Es
tados, no pueden ni deben provocar aquel alejamiento, tanto 
.mas cuanto que las relaciones internacionales no atribuyen 
·a:l gobierno de hecllo ningun caracter legitimo, sino simple
mente la autoridacl y los medias necessarios para lrn.cerse obe
decer e satisfazer las exigencias de la civilizacion. 

Pero pueden sobrevenir casos especiales. Bluntschli dice que 
en toda conmocion política hay generalmente icn íntérvalo du
rante el cual se ignora si el gobierno precedente no restabele
-cerá su autoridad, un momento quebrantada, ó si el poder nue
vamente constituido lograra manternirse . En esa duela, el in
signe publicista, aconseja á los gobiernos concluir nada con el 
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uno, ni con el otro, p,rns no puede haber dos gobiern qs y dos 
representantes de L111 mismo Estado. 

La Alemania se resistia en. 1871 á r econocer el g·obierno de 
la Defensa Nacional y el derecho de este á representar á la 
Francia en el exterior . Data de entonces un despacho del Conde 
de Bismarck., dirijido desde Versalles á Fabre en el que exigia 
para ese reconocimiento que ese gobierno fuese reconocido á lo 
menos por la misma nacion francesa. 

Apresurémonos á reconocer que no es ese el caso de la Re
pública brasilera. El movimiento revolucionaria se ha produ
cido alli pacificamente, y ha contado con la adllesion en t usiastru 
y uriànirne ele los pueblos. El mismo emperador se ha incli
nado ante la nueva soberania, y ha a.bandonado el territori<> 
brasilero, bajo la intimacion Llel gobierno revolucionaria, ha
ciendo votos por la felicidad de su país. 

Se há realizado en el Brasil la prediccion del ministro 
de Estados Unidos, M. Seward, cuando decia al gobierno fran
ces, protector del arcbiduque Maximiliano, que tenia la firme 
conviccion de que el p~'ogreso no era posible en esta prurte 
del mundo sino por meclio ele instituciones políticas idénticas 
en todos los Estados del continente americano. 

El Imperio ha sido, en efecto, la mole que ha paralizad<> 
la energfa y la actividu,el del pUE,blo br asilero, Ilamaclo hoy 
á decidiL' de sus destinos usando directament e de su propia 
soberania, y gobemánclose à si mismo. No le faltará foerzn. 
v ital par a conservarse , ni capacidad para llenar los grandes 
fines marcado.s actualmen te a· las naciones republicanas. 

La América independiente ha suludaclo el g-rande aconte
cimiento con regocijo. Los pueblos todos del continente han 
enviado á la nueva republica sus votos de fra teruidad, y 
los gobiernos seguiran cultivando con ella las ·relaciones es
tabelecidas, rindienclo asÍ homenaje á la soberania, del pueblo 
brasilero. · 

( Artigo de fundo de La P rensa, de 24 de n ovembro de 1839 .) 

Los sucesos del Brasil 

Rio de Janeiro, novemb1'0 16 . 

Tan brusca fué la impresion proclucida por el aspecto del dia 
de ayer ; tan ràpidamente se sucedieron los acontecirnientos y 
t an desencontradas las noticias ele los hechos, que muy dificil 
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se lrn.ce ofrecer á los lectores ele Et Diario nua noticia circun
stanciada del gran número ele t,cciclentes que se rnanifestaron 
durante el movimiento. 

Entretanto ahi vau las notícias que he pocliclo r ecoge1·. 

En h plaz3, de la Aclamacion 

No podia ser mais imponente el aspecto que presentaban las 
fuerzas de tierra y mnr, f'ormaclas en la plazt1, ele la Acclamacion, 
frente clel cuartel clel 1 ° donde esti situada, la secret aria del . 
rninisterio de la guerra, y se conservaba prisionefro clel pueblo 
y de los militares el gabinete caido. 

Eu consürnte evolucion, a,l ma,nclo clel geneml Deodoro ela 
Fonseca, veiinse el 1° y 9° regimientos de ca,balleria, 2° regi
mieuto de artilleria de can;pafía, 1 °, 7° y 10°, ele los batallones 
de iufanteria, cuerpos de ím periales nmrineros na vales, cuerpos 
de .alumuos ele las escuelas milita,res de la pla,ya Vermelha y 
superior de g-uerra, cuerpo de bornberos y cuerpos de policia de la 
córte y provinci2. de Rio. 

Permaneciendo alli dueaute a lg·unas horas, domi11ando la 
plaza., las fuerzas daban sucesivos vivas a la liberdad, á la na
cion brasilera, a l ej éreito y a,rrnacla y a la república salvadora ! 

Cerca de las 9 ele la mai:íana, a intimacion clol pueblo y del 
ejército el gabinete cleclaróse climitido, picliendo el vizconde ele 
Ouro Preto a i general Deodol'o g·ar antia para su persona y la 
ele sus colegas. 

El general le contestá que el pueblo y el ejercito no ofende
riam a los ciudaclanos clestituiclos del gobierno y que los ex
.ministros ;poclian retira r-se . non la mayor tranquiliclad como 
sucedió. 

Al ser comunicado al pueblo y á. los militares la caicla del 
gabinete, fue aclam:ida la república bra.silera en meclio de vivas 
estrepitosos ele un ex tPemo a oti·o, mientras el parque ele arti.1-
leria baciá una salva lle 21 tiros, con los cafiones Krupp, situados 
cerca de la secretaria de la guerra. 

El general Deodoro, el r eclactor en g·efe de O Paiz, Quiotino 
Bocayuva, y el t eniente coronel - Benjamin Constant fueron en
tonces disputados por el pueblo y los mil itares, que los transpor
tara.n en verdaclero triutfo. 

El Baron d e L adario 

A las 7 de la maiíana., el Baron de Laclario atravessaba en 
coupé la plaza de la Aclarnacion, esquina de la calle ele San Lo
renzo, para diri,iirse al edificio clel cuartel del 1 ° de infonteria, 
donde se hallaban ya prisioneros de la fuerza ctel ejército y ar
mada sus ex-colegas dei gabinete. 
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Sienclo· reconociclo, e l general Deodoro orclenó al oficia l a :::,us 
-ordenes que le in timára y prencliera. 

Pará.do el coupé, por la oposicion que el pueblo le ofreciera, 
el Barnn ele Laclario abrió la portezuela y saltá, recibienclo clel 
-oficial la órclen que lhe fnera transmitticla. A este r esponcliô el 
ministro de la marina sacando un revólver y descerrajándolo 
en contra del oficial. 

Pero el arma negá fuego, y ántes que Ladarío la disparara de 
nuevo, el oficial en defensa ele su viela tambien hizo uso ele su 
revólver clisparándolo sobre aquel. 

En este momento, el pueblo y soldados de varios cuerpos oor
rier on sobre el ex-ministro, que se ha llaba en tierra y herido. 
El oficial evitó que lo rnaltratasen, siendo immediatameute con
ducido al palacete del falleciclo conde de Itamaraty, donde re-
•cibió los primeros cuidados. . 

Laclario tiene las siguientes heridas : una contusion en la 
-cabeza, elos heridas en el muslo izquierdo, contusiones en la 
pierna del mismo costado y una hericla en la· region sacro-iliaca 
derecha. 

Todas las hericlas fueron leves, excepto la ele la r egion 
:-Sacro-ilíaca . 

En el pala cio de la ci udad 

A las 11 de la maiíana el vizconcle ele Ouro Preto telegràfió 
al emperaclor, que se hallaba en Petrópolis, llamánclolo inme
diatamente á la corte. 

Hora y mecli::t clespues, D. Pedro acompaiíaclo ele la empe
Tatriz y sus semaneros, tomaron el ferrocarril Príncipe del 
Gran Para, lleg-anclo a la C'Stacion ele San Francisco Javier á las 
-2 de la t arde. De alli seguieron en carrm1,je hácia el palacio ele 
·1a ciudacl, clond llegoron a las 3 . . 

Algunos minutos mas t arde t ambien llegaron a.lli los condes 
-d'Eu, que se hiciercn transpor-tar por mar hasta el muelle del 
Pharoux. A las 4, se presentaron en palacio el vizconcle ele Ouro 
Preto, en compEJ,fíia del baron de Miranda Reis, Su conferencia 
,con _D. Pedro apenas cluró cinco minutos, presentando Ouro 
Preto la renuncia colectiva, clel g·abin ete . • 

El Emperador manifestó entonces cleseos de conferenciar con 
-el senador Silveira Martins. Informado de que este no se hallaba 
en la córte, dijo que queria hablar con el mariscal Deodoro da 
Fonseca, que quedô en ir a palacio à las 6. 

La familia imperial cornió en el mismo palacio, à las 5, siendo 
el servicio sumiuist~ado por el hotel del Globo. 

La guardia ele palacio fué conftacla á u na fuerza de 70 hombres 
•del batallon 10 d e infanteria, con órclenes terminantes de 
negarles la entrada á quien quiera que fuese. 
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Las fuerzas de mar 

El batallon naval desembarco á las 6 de la maiíana , por 
orden del Baron de Ladario y a l mando del capitan t en iente 
Quiríno Francisco da Costa. Seguiendo para la plaza de la Acla
macion , donde se encontraba apostada toda, la fuerza del ejército 
quedo el cuerpo bajo las ordenes del general Deodoro, formando 
á la r etaguardia de la tropa de Jinea. Poco depues, aparecieron 
los capitanes de fragat a Alvarim Costa y Pestana, comandantes 
de las füerzas navales , que asumier on sus puestos . 

De r egreso dFl la plaza, despues de recorrer varias calles, acla
m[l,do por el pueblo compacto en todos los pnntos, el ej ércíto se 
extendio en line[I,, ocupando toda la ca lle 1 ° de Marzo. El cuerpo 
de imperiales marineros y el lxitallon naval , fueron entusiasta
ment e sa ludaclos por sus 11ermanos ele armas . 

En el ar senal de l\farilm, antes de t omar sus cuarteles , for
maron las fuerzas ele mar, y alli apareció el tenente coronel 
Benj amin Constant, quien les agracleció ó nombre del ge neral 
Deodoro . el auxilio material y moral que ambos cuerpos habian 
prestado a l ejército, confraternizando para que la presion ejer
cida en contra de los militares cayera ante la dignicla,d de los 
soldados brasileros, qne jamás se tlesuoirian. 

B l pueblo, encontrando en el arsenal al gefe ele clivision \Van
denlrnl k, lo carg·ó en brazos, lleváodolo llasta la presencia cle l 
gener al Deodoro. 

Toda ltt fuer za de mar desembarcó armada e debiclamente mu
niciada. 

El d esfl.le d e l as tropas 

Cerca de la 1 de la tarde, las fuerzas abandonaron la plaza 
de b Aclamacion por el lado de la Camàra, Municipal, recor
riendo la calle del vizconde de Rio Branco, plaza ele la Consti
tucion, calle dei Teatro, plaza de San Francisco de Paul y calles 
del Ouvidor y Primero ele Marzo. 

Frente à la tropa el general Deodoro, Quintino Bocayuva, te
ni ente corone l Ben jamin Constant y gran numero de oficiales
muchos de ellos ele la guard ia nacional. 

De las ventanas, azoteas, puer tas y calles era saludada la 
fuerza con delirante entusias mo, con palmoteos y vivas, agitan
do panuelos y banderas . 

Err la calle del Ouvidor, desde varias ventanas, ·pronunciaron 
brillantes discursos los Drs. Silva J ardin y Aristides Lobo. 

En la Cámara Municipal 

Los conseja,les estuvieron reunidos de las 10 de la mattana 
hasta las 3 de la tarde , bajo ht presidenda clel Dr. Ferreira 
Nobre . 
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Acompanhado por el pueblo, el consejal José do Patrociuio. 
presen tóse en el edificio de la Municiraliclacl y some ti ó à la 
aprobacion de sus colegas el sig·uiente manifiesto : 

« Senfiores representantes del ejercito y armada nacionales. 
Tenemos el l10nor de comunicaros que, despues ele la, gforiosa y 
nobre resolucion que ipso facto clepuso la monarquia brasilera, 
et pneblo, por organos expontán eos y por su representante legal 
en esta ciudacl, se lia reunido en .eJ. edificio de la cámara muni
cipal, y, en la forma ele la ley, t odavia eri vigor, declaro consu
mado el acto de la eleposicion ele la monarquia, y en rnguicla, 
el consejal rnasjóven, tambien segun lo dispuesto en la misma 
ley, -proclamo à ]ll, re1)ti.blica como nueva forma ele gobiérno en 
el Brasil. Atencliendo, pues, a lo expuesto, los abaje afirmados 
esperan de las patrióticas clases militares sancionen la ini cia
tiva popular, haciendo inmecliatamente decretai• la nueva forma 

· republicana del gobierno nacional. - Rio Janeiro, noviembre 
15 de 1889. » 

Votada, lc1 representacion, hizo uso de la -palrtbra el Dr. Silva 
J ardim . 

Hubo un momento en que el pueblo pretendió elespedazar los 
retratos ele Don Pedro I, Don Pedro 11 y ele la con clesa d'Eu, 
pero el Dr. Lopes Trovilo aconsejó à los republicanos que no 
emprwasem su viciaria despeclazando retratos. 

La idea fuã recibida con aplausos y el público se retirá en 
órden . 

Gobiertio Provisorio 

El gobierno provisorio constituído en el primer momento se 
compone de los ciucladanos: Quintino Bocaynva, marisca! Deo
doro ela Fonseca y tenien te-coronel Benjamin Constant Botelho 
de Magalhães. 

La policia 

Por delegacion del gobierno provisorio asumió el cargo de 
jefe de policia de b capital el ca pitan del estado mayor ele ar
tilleria Vicente Antonio do Espirita Santo. 

El jefe en ejercicio, consejero Basson, al recibir la commuica
cion de aquél oficia l, le en tregó el cargo, reuniéndo á los dele
gados de policia, secretario y personal de la oficina à quien 
comunicá lo ocurrido, presentándolo á su sustituto. 

Durante la madrugada de ayer, cuando empezó el movimiento 
que hemos descrito, fueron clausuradas todas las estaciones 
policia.les siendo su personal acuartelaclo hasta que mas t arde 
pasó á la plaza ele la Aclamacion, a liandose al ejército y armada. 

Ayer , á la una ele la tarde fueron reabiertos los puestos poli
ciaes , vol vienclo las fuerzas á su servicio ordinario. 
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Ayer mismo fueron nombrac1os 11am ej ercer el cargo ele 1 ° y 
·3° delegados ele policia el nmyor C:1nclido José da Silva Campello 
y el capitan Austrelino Villarim. 

El telégrafo 

Parc1 q110 de lo ocurriclo fuesen trasmitidn.s noticias t elegraficas 
con toda exactitud, el general Deojoro expeclió al director de 
telégrafos la siguiente orclen, por conducto del t eniente .José 
Augusto Vinhaes. , 

« A nombre del Gobierno provisorio ordeno a,l teleg·rnJo que 
todo lo facilite, al tenien te José Augusto Vinlrn es . 
"11 El baron de Capanema,, declaro entonces que solo por medio de 
la fuerza, ó por órden escrita , curnpliria con lo que sele man
daba. 

A consecuencia, el comision[l.do r eclactó la seguien te nota. 
« Por órclen clel g·eneral Deocloro, jefe dei gobiemo provisorio, 

intimo a l baron ele Capanema , a que me · entregue la oficina a 
su cargo, y que le fué confiada por el extinto g·obierno imperial y 
gabinete ele 10 ele Junio, haciénclole presente de que en el caso de 
resistencia usa.ré de los medias que me fueron cfados. )> 

Fué expedida órclen telegraficíl. ]J[lra el D2stierro, á fin de ser 
preso, al llegar á ese puerto, en el paquete Rio F arelo, el se
nador Silveira Martins. 

Los hijos de los Condes d'Eu 

Los hijos ele los condes cl'Eu fueron entonces conduciclos por 
su ayo, el b aron de Ramiz Gn.l vão, á bordo del acorazado Ria
chuelo , embarcár1dose en una lancha á vapor en la playa dei 
Morro de Viuva, en Botafogo. 

A la tarde pi:1.rtieron para Petrópolis . 

En Nitheroy 

A las 5 de l i:1. mnfí ana el cuer po militar de p0liciíl. tocá lla
macla, partienclo para la corte hajo las órclenes del mayor Des
champs, el ter continj ente, compuesto de 130 plazas . 

A las 10 1/2 partió con el mismo destino el 2° contiujente de 
100 plazas , á las órdenes del cornmandan te del cuerpo, Honorio 
Lima. 

Mas tarde partió un tercer continjente ele 40 plazíl.S á las 
órdenes del alferez Sodré. 

A la 1 p. m. toda la fuerza, ele policia, reunicla ya bajo el 
mando clel teniente-coronel Fonseca y Silva, desembarcó en el 
puente de Nitheroy, vivando a la República, acompafíado por el 



155 

pueblo, que r ecorrió todas las calles eu medio clel mayor entu
siasmo. 

AI llegar al cuartel del cuerpo el consejero Carlos Alfouso, 
ex-presi1.lente de la provincia de Rio ele .Janeiro, interpelá á los 
oficiales , preguntaúdoles si reconocian al nuevo comandante. . 

La policia prorumpió en vivas al tenien te-coronel Fonseca y 
Silva y a la República. 

Oon la partida del cuer1)0 de policia para la corte, la gu"-rdia 
ele los edificios públicos, estuvo bajo la vigilancia de pai3auos, 
que apenas tenian cinturon y fnsil. 

Los reclutas ele la g uarclia nacional, presentaronse descalzos, 
con chaquetillas ele brin y sombreros de paja, marchando un 
contingente ele ellos á la fortaleza de Grag·oatà . 

Comercio y reparticiones 

Lueg·o que fué conocido el movimiento, el comercio cerró 
las puertas, y las repar Liciones públicas suspendieron su mo
vimiento. 

La aduana y Ja guardia mayor cerráronse desde que el 
éjército se dirigió y parlamentó con la fuerza destacada en el 
arsenál de marina. · 

A esta hora estn,ban reunidos 011 la g·uardia mayor el comn,n
-dante Bannen y su oficialiclad, el comendador Hasselmann y 
mucl1:1s familias. 

A todas estas personas comunicó el comendador Hasselmann 
que habia aplazaclo el viaje á Petràpolis, en vista de los acon
tecimientos, y dió las ordenes necesarias á fin de garantir los 
intereses ele la nacion brasilera. 

Prision del ex-ministro 

A la 6 1 /2 de la tarde, sabienclo el general Deodoro que el 
visconde ele Ouro Preto, reunido con algnnos amig·os en una casa 
de la calle de Ajuda, deliberaba sobre la organisacion de un 
gabinete liberal, ordená su arresto ai coronel Germano de An
drade Pinto, comandante del cuerpo d0 policia. 

Efectuada la prision y escoltado por una fuerza, el visconde 
de Ouro Preto, foé recoj iclo al estado mayor dei 1° r egimiento 
ele caballeria, en San Cristóbal. 

La prision. fué efectuada por el tenien.te Fernando Augusto ela 
Veiga y Dr. Teixeira de Carvalho. 

En las calles 

Durante todo el dia y hasta alta hora de la nccl1e, el pueblo 
recorrió las calles del centro de la ciuch~cl, formando diversos 
grupos precedidos por bandas de musicas. 
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Espansiva en su entusiasmo, la poblacion levantaba vivas 
y saludaciones à la prensa libre, á 103 valientes del ejército 
y armada al general Deodoro, á Quintino Bocayuva, al diario 
O Pagz y á la republica brasilera . 

Un hecho notable conviene dejar aqui registrado : no ha 
teniclo lug·ar ni u n solo conflicto . 

·Pacifico y tranquilo, aspirando á la libertad, el pueblo fl umi...: 
nense proclamo la transformacion de su gobierno, sia regar su 
victorict con la sangre del hermano y clel amigo . 

A las 7 de la noche un oficial de caballeria recorrió las calles 
ele la ciuclacl, dirigiendo la sigui ente proclamacion: 

((. El general Deodoro manda clecir que el pueblo puede 
quedar tranquilo. La ciuclad está entreg·ada á la g·uarclia clel 
7° batallon de infanteria y será muerto el atrevido que intente 
derrumbar una puerta. · 

En l as r,rovincias 

Despachos t elegraficos anuncian que a.yer mismo füé pro
clamada b república brasilera eu Rio Grande clel Sud , Per
nambuco , Alagàas, Espírito Santo, San Pablo y varias ciuclades 
Lle Minas. 

El g·obiemo p1·ovisorio de San Pablo qued6 constituiclo por los 
seüores Prudente de Moraes, Rangel Pestana y Murça. El ejér
cito aclbirióse . Gran entusiasmo poT la rep L1blica . 

Mafíana tenclrá lugar la iustalacion definitiva clel gobierno 
provisorio en el palacio municipal . 

( El Dial'io do 2.2 de uovemlJro de de 1889.) 

La Republica Brasilera 

De la comision provisoria ele residentes lm1si113ros que se cl1s
JJonen n. aclherirse ai simpatico rnovimiento de opiniones que ha 
dado nueva forma de gobierno á su pMria, se nos pide la pu
blicacion de la siguiente invitacion: 

« Habienclo sido galantemente ofrecülo el local que ocupa el 
Centro Jurídico en la calle Florida n . 429, altos , para eu el efe
ctuar-se la reun1on de ciudaclanos br asilero.s, de orden ele la 
comision provisoria. invito à todos nue:,stros compatriotas á dicha 
reunião en el referido local, el rniercoles 27 del presente, à las 9 
p. m . á :fin ele proceder a. la eleccion de la comision r.lefiniti va que 
ha ele dirigir cl icha reunion y discutir la mejor forma de mani-
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fest ar elocuentemente su completa y sincera adhesion a la pro
clamacion de la r epública en nuestra patria. La comision provi
soria, convencida de l pat riotismo ele la colonia brasi ler a, espera 
que esta reunion será lo mas numerosa posible.- Julio Mariat, 
secretario interino .» 

La comision provisor ia ha encargaelo ya la confeccion ele una 
nueva baneler a nacional brasilera , para hacer uso ele ella en la 
demostracion proyectáda, observáodose las prescripciones a l r e
specto clictadas por el gobierno provisorio de Ja nueva Republica.. 

(La Prens(i ue i;:í ue N ove :nbr o ue 188,.) 

La 1°evolution du Brésil 

Paris, rn novembre. 

Les nouvelles r eçues par l e go uvern ement frança.is de ses 
ag ents de Rio de Ja.neü·o con tirmen t que la révolution n'a donné 
lieu a a ucun t rouble . 

Le gouvernemen t provisoire s'appliquerait á r assurer les inte
r et s. 11 aurait l' in tent ion de convoquer le pays á la nomination 
d'une Constituan te . 

Quan t a l'empereur, il aurait pr ononcé avant cle partir ces 
parol es : < Je m'iocline devant _le fait accompli et fais eles 
-vceux pour le bien du pays. >, 

On assur que le nü.vire qui porte Dom Pedro se dirigerait ver s 
le P ortugal. 

D'ü.pres une dépêche que l' I nclepenclcmee B elge a reçue ele 
New-York, l'emper eur Dom Pedr o a urait accepté comme com
pensa tion à S8' com·onne un paiemen t en especes ele 2 millious 
500,000 dollars, outre une pension annuelle de 450,000 dollars. 

lJn nouvea u clrapeau eles Eta ts Unis cl.u Brésil a déj a été aclopté . 
11 se compose ele bandos alterna tives de vert, ele r ouge et d'or, 
avec dix- neuf étoiles cl'or sur champ bleu. Toutes les provinces , 
saufce ll e de Bahia, on t reconnu ce drapeau. 

Le ministre el e la marine, M. Lacfa.rio, n'a pas soccombó à sa 
blessure ; il et même en voie ele g uérison. L'a,ttentat dont il a 
été l'obj ect est le seul acte de violence commis . 

- Le Te mp s public une lettr e d'un journaliste brésilien 
Dommé Oscar cl'Ar aujo, sur les évenements qui viennent clé s'ac
complir à Rio . 

Tout d'abord, suivant lui, Dom Pedro était loin de jouir au 
Brésil ele la popularité qu'il avait en Europe. Et il était tout á 
füi t inconnu dans l' armee. Ensuit sa familie était tres impo
pulaire. 
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Le Com te d1 Eu, su i vant les traclitions de la famille d'Orléans, 
se montrait tres avare. La princesse impériale était aussi impo
pulaire que son mari, cl'abord à c'1use cre llli et ensuite par sa 
pitié excessive, clisons le mot, par sa bigotérie. 

Dans ces conditions le parti républicain prenait de jour en jour 
plus cl'impórta.nce. Quant á la question ele l'esclavage, elle 
n'est pour rlen clans la révolution, clont tous les chefs sont 
aboli.tionistes. 

Rio de Janeiro, 18 novembre. 

Toutes les provinces du Bresil ont proclamé la république . 
Le gouvernement provisoire a remis á l'empereur 5.000: 000$000 
environ 12 millions de francs. Sa liste civile !ui est ga
rantíe. Le général Cardoso est nommé g·ouverneur de l'Etat du 
Paraná. La süreté est complete. 

Jornal dos Debates 

Publicamos o seg·uinte do artigo editorial deste importante 
orgão da imprensa franceza: 

« O Sr. ministro da marinlrn, depois de conferenr:iar com o seU' 
collega de estran_geiros, deciclio mandar ao Rio de Janeiro um 
dos cruzadores da divisão naval da Atlantico. 

E' cfüiicil approvar-se esta resolução, que não está ele nenhum 
accordo com as palavras pronunciadas nrr terça-feira por M. 
Spullee, na tribuna ela camara dos deputados, e cujo exemplo 
não foi dado, acreditamos, por nenhuma outr,i potencia européa, 
a excepção da Italia. 

Fazendo sahir um navio para as pbgas elo Brazil, conforma
ram-se com uma tradição religiosamente re.;;peitada pelos dous• 
ministerios do cáes ele Orsay e da, rua, Royale, mas que nem por 
isso e a mais respeitosa. Importa pouco que o moyimento que 
poz fim ao reino de o. Pedro tenha um caracter exclusivamente 
nacional ; importa pouco que a segurança dos nossos compa
triotas seja ameaçada de qualquer fórma ; não pro:;uram mesmo 
saber si os brazileiros e seu governo provisorio verão com bons 
'-Olhos uma medida de precaução, que pócle passar por bastante 
offensiva. Não ha um<1 revolução, isto é bastante para que os 
nossos navios partam e mostrem uma bcrndeira que nada tem que 
ver com o caso. 

Esses prejuízos da vellia marinha podiam ser justificados 
quando esses paizes exoticos eram ainda semi-barbaras e quando 

-€raro suflicientes alguns canhões europeus para impôr a uma 
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população sem machinas de guerra · importa11tes. Tudo isso
mudou · os brazileiros sn.o muito civilisn,dos, diremos mesmo 
muito adean taclos. O Ri.o ele Janeiro é, de resto, uma pacifica 
ci.dacle, e os seL1s 300.000 habitantes são incapazes de aproveitar
se da mudança ele g·ovemo para molestarem os nossos patrícios . 

o que far ia, :finalmente, um cruzador isolado? A marinha 
brazileira é gramle e perfeitcunente organizada : cleL1 provas 
disso clur:);nte a g·uerra do Paraguay. 

Acrechtamos que o nosso governo deveria evifar magoar, 
mesmo pela apparenda de uma iogerencia inopportuna, as sus
ceptibilidacles de um povo amigo, e persuadir-se de que os 
nossos nacionaes se clarão perfeitamente bem com o uovo re
gímen, tanto como se deram com a mouarchia. 

Seria, em todo o caso, muito pueril procurar justificar por esse 
g·enero de serviço a presença de unm divisão naval tão inutil 
como a elo Atlantico . 

Os peqúenos avisos das estações locaes do Gabou , da GoyaHa, 
do Senegal ; um cruzador para as Antilhas e particularmente 
para Porto-Principe; no verão, sómente um transporte-aviso em 
Terra Nova ; ei3 os unicos navios que nos podem ser realmente 
uteis no A tlantico, e as quantias importante3 que economisaria
mos suppriminclo os outros achariam um emprego mais louvavel 
na constituição das nossas forças navaes européas • .,, 

Do « Petit Journal » 

No numero ele 18 de novembro encontramos o seguinte : 
« Telegrammas elo Rio ele J aneiro dizem que rebentou uma re

volução na sexta-feira. O movimento t em por fi m a procla
mação da Republica com o apoio da guarnição ela capital ela. 
Brnzil. O ministro da marinha Barão elo Ladario foi mortaJ.,. 
mente ferido pelos soldados . Os outros ministros estão pr isio
neiros . 

O impera.dor D. Pedro e a familia imperial e:;tão em seg·urança 
na residencia de verão em Petropolis. -

Durante todo o dia de liontem a legação do Brnzil em Pariz foi; 
assaltada por pessoas pecli ndo noticias; mas o ministro nada 
podia r esponder, porque não lhe chegavam noticias officiaes. l'fo 
mini.sterio dos negocios exteriores nada se sabe officialmente. 

Pela manhã, o Sr . Spuller r ecebeu a visita do ministro do 
Brazil em Pariz, que lhe perguntou se recebera noticias, e que 
lhe pediu p:i.r a telegraphar ao representante da França. O 
Sr. Spuller sàtisfüz o pedido, mas nenhuma resposb chegou .ao 
ça,el'; d.1;1 Orsay. 
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Teleg1'ammas recebidos de vVn,shington e de Brircellas con
firmam a noticia do mov~mento revolucionaria. Um governo 
provisorio foi installado, tendo como chefe o general Deodoro da 
Fonseca. O conselho de est a.do fo i abolido e a camara chs de
putados dissolvida por um decret o do general da Fonsec:1, que é 
considerado juntamente com o contra-almirante. -.va,ndenkolk, 
como o principal instigador do movimento. A população 
calma, mas o commercio está. fechaclo. Segundo um telegramma 
de Pernambuco, de que tiramos estas notici as, dizem que os r e
volucionarios convidaram o imperador a voltar ao Rio, mas não 
se sabe com que in tenções ." 

Accrescenta o mesmo jorn'.ü sob a epigraphe 

D. Pedro 

« Com D. Pedro desapparece a uni~'.L mona,rchia que havia no 
Novo Ivlundo. D. Pedro succecleu a seu pai, o primeiro imperador 
do Brazil, em 7 de abril de 183 1, na idade de 5 annos e tres 
mezes. Ha.v.ia, portanto, 58 annos e meio que subira no throno. 
E' justo não acreditar que o movimento que se acaba de effectuar 
fosse _absolutamente imprevisto . 

Q partido republicano existía desde muito tempo no Brazil e 
era muito numeroso. Uma das cansas que mais contribuíram para 
precipitar o movimento ac tual foi o desconten tamento do partido 
conservador, que se alliou ao republicano depois da -abolição da 
escravidão . 

Pócle dizer-se que D. Pedro foi o promotor dessa medida huma
nitaria . Desde 1850 que D. Pedro tr abal hava, suppri.mindo o tra
fico dos escravos entre as províncias do Brazil. 

Em 1871 um novo p 01sso teve logar, conseguindo uma 
lei que extinguiria gradua !mente a escravidão : a libertação do 
ventre ela mulher escnwa. Essa providencia, bem que não de
vesse trazer a menor perturbação, encontrou extraordinaria 
opposição entre os poss uiclores ele escr avos, e não foi siuão depois 
de g-randes lutas e discussões violentas que foi adaptada. 

Em 1835 o imperador procurou obter a emancipação pura e 
simples; mas não o conseguiu, apezar da dissolução da camara 
dos deputados e escol lla de novo ministerio. 

Sómente em 1888 a reforma foi defi nitivamente decretada.. Não 
nos esqueçamos de dizer, annunciando a mudança ele governo, 
que o soberano que cahe é um amigo da França. 

Sabio illustre, D. Pedro é membro da Acade mia de Sciencias e 
recordamos o interesse com que acompanhava as suas sessões, 
quanclo aqui este ve no annopassado. 

Sabe-se tambem dos esforços que empregou parc1 que o Brazil 
tomasse parte na exp osiç.ão de 1889 . » 

No dia 21 publicou a mesma folha : 
<< Na legação do Brazil ainda não receberam notificação official 

da mudança de governo. 
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Estamos reduzidos, <lis,e-uos hontem o SJcretario da legação, 
a procurar nos jornaes que lemo3 todas a;:; m'.tnhãs com o 11u,ior 
interesse, noticias elo nosso p&iz. E essas noticias são confosas e 
até a chegada de cartas, o que não se dará sinão daqui a tres 
semanas, é bem dilficil de saber a verdade sobre os aconteci
;nentos e suas consequencias. 

O governo pt·ovisorio acab.:. ele ser insta,llaclo e não r ecebem.os 
telegramma noticiando a sua installação, ele sorte qL1e a legação 
continúv. a represent·.\r o irnperc\dor D. Pedro , que contiuúa 
officia lmen te a sei' no3so soberano. Pó:le notieiar qn e o seL1 busto 
aiuch nfio foi retirado da no,3sa legaçfo. » 

No seu numero de 18 tle uovembt'o public·,t o conhecido jorna 
francez um art igo, de que ex:tractamos os seguintes perioclos : 

« A Republica está proclamacla no Rio ele Janeiro. O Bl'a zil 
inteiro acllieriu a nova fórma de governo . Sómente a provincia 
ela Bahia, faz resistencia, mas nã'.l se aceeclita que possa faze l-a 
por multo t empo. Sabemos igualmente o que ha sobre a sort e 
ae D. Pedro. Transportado de Petl'opolis ao Rio, foi conduzido 
ao pa1acio imperial, onde o, chefes elo movimento lhe co~1mtmi
caram a sua deposição. O soberano decJaeou que não cederia 
sinão á força. Demonstraram-1113 que toda resistencia seria 
inutil, . que tofas as providencias tinham sido tomadas e que as 
autoridades locaes haviam nmnifestaclo sua adllesão á Repu
blica. 

Foi então que D. Pedro comm unicou que deixaria o paiz . 
O governo pro visorio foi incnnsavel e:n amabilidades: declarou 

que , si a familia imperial partis2e immediatamente paea a Eu
ropa, seria conservada a sua, lista civil. 
. Até agora nada foi mudado na composição do governo provi
sorio, o que pareC9 espantar a muitos beazilei1•os aqui resi
dentes. 

O priü1eiro papel continúa a ser desempenhado pelo general 
Deodoro ela Fonseca, que t em actualmAnte 63 annos, e que 
fez to::la a campanha do Paragn'l.y, sendo ferido na batalha do 
Itororó . 

E' um official distincto, instruído e apaixonado pela sua {ttrda. 
Goza de g·rande popularidade no exercito, sobretudo depois que 
soff.reu punição disciplinaria por insubordinaçKo. 

R. 11 
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No momento em que rebentou a revolução, elle estava exilado 
em Minas Geraes. (") 

• • Qii'e· i~ã;· f;~~; ~~·h;~~~; ·q~~ ·e~tã;• â, ·t~;t·~ d~·1;;;~i~;1~t; ~- .· · · 
T~'atarão de constituir um goveeno republicano, ou o movi

mento tem por fim co!locar o joven principe D. Pedro Augusto 
no throno , para afasta.r a princeza D. Isabel, que o seu casa
mento com um estrangeiro, o S1'. Conde d' Eu, torna suspeita a 
muitos patriotas ? 

Sómente os acontecimentos poderão responder, mas desde já 
convem esclarece!' um ponto. 

Disseram que a abolição elos escravos poderia ter r epresentado 
um papel no que se passa no Brazil, e isso não e exacto. 

Ninguem pensa em !'estabelecer a escravidão, !'nas os antigos 
proprietarios de escravos sem duvida engrossaram o numero elos 
descontentes e, como o dinheiro falti1,va aos bachareis, pócle di
zer-se sem exagg·eração que foram os proprietarios de escravos 
que forneceram os meios cl0 fazer a revolução. (•) 

Le Figaro 

Artigo publicado no seu numero de 19 de novembro: 
« Con:i.eça-se a ver um pouco mais claras as cousas da revo

lução .. Ella não era certamente dirigida contra o imperador 
D. Pedro, que os proprios republicanos r espeitavam e que füra 
recebido, de reg·resso ela Europa, com inequívocas provas ele 
;iympathia ; o povo lJrazileiro reconhecia as suas qualidades mo
r aes , achanclo-o honesto e desio teressaclo. Os republicanos re
conheciam as suas qualidades de estadista, mas di ziam e escre
viam que a revolução arrebentaria apenas D. Pedro fechasse os 
olhos. 

« Espera-se sómente que esteja enterrado, pal'a que a monar
chia seja derrubada.~ 

Em isso o que todos diziam no Brazil e é ne:ste ponto que 
C<;Hneçam as clifficuldades para o desgraçado jornalista que quer 
chzer a verdade e que não quer ferir susceptibilidacles. 

O que é verdade é que a princeza imperfo,l do Brazil não era 
popular . 

. ( ') Como se es:creve a historia! Os jornaes francezes estão cheios de b!agí.es 
:guaes a estas. .. 



Reconheciam-lhe g randes qualidades intellectuaes, virtu
des privadas, mas accusavam-na de piedade excessiva, exagge-
rada. · 

Di ziam, por exemplo, que fora vista de pés descalços la
vando o lagedo da igreja de Petropolis, e, verdade ou não, o 
boato er,.i, justiB.caclo pelas opiniões da princez,t imperial. A sua 
impopularidade reflectia sobre o Canele d'Eu, que entretanto foi 
recebido com alegria, quasi com enthusia.smo, quando chegou ao 
Brazil. 

Mas pouco a pouco começou-se a dizer que elle especulava e 
que faz ia remessas de dinheiro para a Europa, e a lgum tempo 
mais t arde o nome do Conde d'Eu apparecia em tudo que se pas
sava no Rio ele Janeiro. 

Os homens honestos ele todos o3 partidos não ligavam im
portancia n,os boatos, m'1S as calumuias era.m repetidas e abl'iam 
caminho. 

Quando o imperador D. Pedro partiu paru. a Europa, os par
ticlarios do imperio viram, não sem receio:s, a princeza imperial 
tomar a serio o seu papel ele regente e querer governar . 

Começou por autorizar a vo lta de certas ordens r eligiosas, 
que D. Pedro exilara, o que autorizava 03 republicanos a dizer 
que o poder ia passai' ás mãos dos jesuítas, que iam restabelecer. 
o dizimo, e outros argumentos do mesmo genero, que tambem 
conhecemos. 

E t endo assim insuffl.aclo os r epublicanos, a princeza. exasperou 
os proprietarios ele e3cravos suppriminclo ele um golpe e sem 
indemnização a escravidão . 

Da noite para o dia 700 .000 escravos foram libertados e 
desses muito poucos consentiram em trabalhar .» 

O intransigente 
Henrique Rochefort nesse jorna l publicou o seguinte artigo : 
« Como toda a g·ente em França, eu suppunha o imperador do 

Brazil mui to popular no seu pit-iz: q uanclo, ha cerca de seis mezes, 
recebi a vfaíta ele um jove11jor11alista brazileiro, e em meia hora 
ele conversação elesappareceram todas as minhas illu.;;ões . 

<(D. Pedro, me disse elle, é t ão pouéo querido eutre nós, que 
dous t erços do paiz aspiram arden tement e a republica. O jor-. 
nal mais lido no imperio é um jornal republicano socialista em 
que escrevo; é mais que provavel que a revolL1ção, -iucubacla desde 
muito t empo, rebente antes do fim do anno. » 

Accrescentou que o que mais o admirou chegando á França 
foi precisamente observar a reputação ele liberalismo que attri
buiam a seu soberano. Explicou-me que D. Pedro era ao me,mo 
tempo clericn,l e despota; que a constituição existia a penas em 
nome , que o imperador era tudo e que não consentia opposições. 
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Essas revelações, que me surpr ehenderam como a todos os meus 
collegas, provam que os reis, tanto ou mais que os outros homens, 
teem sempr e dous ro.,tos : um para os subcli to., e outro para os 
estr:wg·eiros e é este o mais sorridente, pois que o primeiro é 
muito severo. 

Por outro lado a vizinhança ele republicas prosperas, como 
a Republica Argentina, cujo descrn vol vimento toma proporções 
assombrosas, e do Chile, naturalmente fez brotar dos cerebros 
brazileiros velleidades ele liberclacle c:iue clevü,m explodir de um 
dia para outro. 

Esse dia chegou, e é provavel que desta vez a republica se 
estabeleça definitivamente no maior territorio ela America do 
Sul. 

A revolução é apenas prejudicial para a familia ele Orleans, 
que contava, depois el:i, morte ou abdicação de D. Pedro, ver o 
filho elo Duque de Nemours , genro cio impera.dor, subir ao throno. 

Os representuntes elo ramo mais moço não t eem boa estrella. 
Quanto ao imperador, essa abdicação forçaLla lhe permittirá 

satisfazer melhor, sem preoccupações, o seu gosto immoderaclo 
de viag·ens. 

Este monarcha-Benoiton não estwa na sua côrte quando a 
revolução triumphou . 

Saber ele uma deposição pelo telegraphoJ é um facto proprio 
elo fim deste seculo. 

Os brazileiros, depois de muitas tenfativas infrnctuosas, en
tram finalmente na grande famil ia republicana, na Ameeica, 
c:iue desde muito tempo lhes esten dia os braços. 

Não sabemos ainda, e elles mesmos tal vez o ignorem ainda, 
sob que governo se modelar.lo. 

Por Slla honra, por sua segurança e pelo ;oeu foturo, es ti
maremos que não seja pelo nosso . 

Quando os rn,ccionarios operam um golpe de estado começa,m 
por fu zilar um certo numero de cidar1ã.os, deportar algumas cen
tenas, supprimir os jornaes e prender os jomalistas. O 16 de 
maio, que aspirava acabar em 2 de dezembro, tinha já preparados 
2.500 processos ele imprensa, gmmclo Mn,c-1\!Iahon, amedrontado 
com as eleições ele outubro, acabou não sómente por submet
ter-se como por clemi t tir-se. 

A revolução r epublicana no Rio de Janeiro foi feita sob os 
olhos elas t es tas coroadas, sem e:ITusão de sangue e sem outrn, 
proscripção além da do soberano, n, quem a nova republica não 
podia evidentemente continuar a offerecer hospeclagém nos pa
laciós nacionaes. 

La nesse paiz, que os nosso3 diplomatas e os nossos estadistas 
qnalificam com boa vontade ele selvagem, nem um oclio explodiu, 
nem uma vingança appareceu. 



165 

A embriaguez de uma victoria ha tanto tempo esperada não 
armou o braço nem tt•anstornou o cerebro. 

E' verdadeiramente admfravel ! 
:Mas, bem que a transmissão de poderes se tenha e:ffectuaclo 

sem derramamento de sangue no Novo Mundo, é de receiar que 
os politicos elo Velho Mundo cuidem proximamente nos meios de 
confiscar esta republica, que será certamente menos orleanista 
que a nossa, pois que foi por causa do Conde d'Eu, isto é, um 
Orléans, que a insm'reição rebentou. 

Bismark agita-se, achando que a conquista elo Brazil é 
superior á do Tonkin. 

Quanto ao governo h espanhol, começa a r eceiar que o p 1·0-
niinciain.ento elo BraziL atravesse o ocea,no e em virtude ela theoria 
das correntes penetre em Madrid. · 

Si Paris si tivesse tornado menos província e si não se oc
cupasse exclusivamente ela reentrada do actor Coquelin na come
dia franceza, cornprehenderia que a nação hes11anhola estú 
actualmente em situação política muito semelhante áque lla em 
se achava a nação brazileira . 

As tentativas de insurreições militares recentemente repriM 
midas, a conclemnação ca.pitaJ pronunciada contra o general Vil
lacampo e que a pressão militar forçou a regente a commuta1• 
em deportação, parecem absol utamente talhadas pelo padrão do 
movimento beazileiro, que precedeu a revolução de hontem e 
contra a qual o irpperaclor D. Pedro não ousou proceder com 
rigor. 

Portugal, igualmente tra,balllado pelo partido r epublicano, 
que se desenvolve todos os dias, experimentar ú, por etreito de 
uma especie ele ipnotisrno e desse magnetismo insurreccional que 
circula entre os povos, o abalo ela grande e bella revolução 
brazileira. 

Seria,m movimentos esses que, melhor que todas a.s notas 
diplornaticas, fundariam a alliança das raças latinas e reuniriam 
a França, Portugal e I-fospanha em barreira que a Allemanha 
seria irnpoten te para romper. 

Era o meio de defesa com que mais coutava.mos , si o corpo 
eleitoral não fosse estrangulado por Constans e não houvesse 
pr·efe1•iclo o partido allemão representado por Spuler, Rouvier e 
Reinach contra o partido francez, representado pelo general 
Boulanger. 
· Que amanhã a revolução republicana triumphe em Madrid, 

como triumphou no Rio, e verã.o o Sr. Carnot tirar o cosmetico 
de sua bella barba e declarar que, si a Fra,nça tem o direito de 
ser republica, é porque não continúa a ser monarchia; mas que, 
si a Hespanha manifestar a pretenção ele fundar uma republica 
séria., com a liberdade, a justiça e a dignidade que exige essa 
fórma de governo, elle se opporia com todas as forças, ainda 
mesmo que tivesse de installar no tbrono D. Carlos, que até hoje 
inutilmente tem tentado escalar. » 
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L'événement 

Do seu numero de 24 ele novembro transcrevemos o seguinte 
artigo. 

O redactor do j urnal parisiense procurou o Sr. Alexandre 
Wagner, negociante durante muitos annos no Rio de Janeiro e 
actualmente em Paris, e clelle ouviu as seguintes noticias: 

« A novidade da revolução no Rio surprehendeu a toda gente, 
e aquelles que dizem que desde muito tempo previam os acon
tecimentos qne se passaram, illudem-se a si mesmos. 

Nenhum elos telegrc1,mmas que recebo diariamente elo Rio 
deixavam transpirar a mais pequena previsão de semelhante 
golpe de estado: evidentemente os republicanos brazileiros que 
habitam Paris dizem que previam o que acaba de acontecer, 
mas e como si os francezes boulangistas (si os lla) do Rio de 
Janeiro dissessem que haviam previsto a sua victoria si o general 
francez conseguisse derrubar o actual governo. 

Prevê-se sempre aquillo que desejamos, e e esse o caso elos 
republicanos br,tzileiros. 

Quanto a mim, que não sou monarchist[l, nem republicano, 
sob o ponto de visfa brazileiro, pois que s:m hungaro, confesso 
que não previa o que snccedeu . 

Estamos em presença de um facto consummado e nada vale 
discutir. 

O qne é importante e calcular as consequenciasde semelhante 
acontecimento. Para mim encaro o iutut·o com iuteil'a confiança 
e nada vejo que possa amedrontar. 

A ordem reina no Rio, e as províncias estão nadando em 
aleg-rin, ; ha calma e tranquillidade por toda a parte. Os ne
gocios caminham, anmmciando o teleg-ramma que acabo ele 
receber o cambio a 27 1/2 acima do par; ora e prova evi
dente ela calma dos espíritos a confiança elos homens ele negocio, 
porque o c::unbio é barometro absolutamente seguro nestas si
tuações e para que elle sej [l, vantajoso para um paiz é preciso 
que a situação interna desse paiz, principalmente na Amarica, 
não esteja sujeita a precauçõefl. 

O manifesto do presidente provisorio e documento de alta 
sabedori[l, e permitta-me que affirme que todos os membrcs elo 
governo provisorio actual são da maior honestidade e da mais 
completa respeitabilidade. O l)resident,➔, marechal Fonseca, é 
um soldado energico, homem integ-ro e absolutamente incor
ruptível. 

O ministro da fazenda e um homem ele g-rancle merecimento e 
de muito talento ; conheço menos particularmente os outros 
ministros, mas devo dizer que o novo ministro das relações ex-
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teriores é meu amigo intimo, não direi meu amigo de infancia, 
porque cheguei ao Rio com 19 annos, mas meu :1mi go de moci
dade. E' bom caracter, muito liberal, muito franco, amigo do 
progresso, nunca uas suas successi vas polemicas contrn o imperio 
offondeu seus :1clversarios ; combateu pelas idéas republicanas 
como cavalheiro de luva de pellica ; é conservador infotigavél 
animado das melhores intenções, colloca sempre o interesse 
publico acima elas considerações elo partido ou de opinião . 

Livre cambista em materia economica, decidido sobretudo a 
impellir resolutamente a sua patria pelo caminho do progesso e 
a auxi liar com todas as forças o desenvolvimento das riquezas 
incalculveis u.o immenso territorio brnzileiro. 

Si o golpe de estado foi füo lmbilmente e:ffectuado e sem 
e:ffusão de sangue, sem violencia, mud,1,ndo o g·overno, fazendo 
de um dia pam outro d-, um imperio quasi centenario uma re
publica respeit:wel e respeitada, é isso devido a Quintino 
Boc<1yuva . 

A revolução brazileira é aclmiravel sob o ponto de vist a 
da calma com que foi feita, faz honm ao poYo brazileiro e 
prova muito em favor do seu sang ue frio e madurnza poliilca, 
si assim posso fo,llar. 

Não acredite em desmembramento elo irnperio elo Brazil : as 
p1'ovincfas desse grande paiz ficarão unidas e o regímen repu
blicano fecl or;i,tivo est:'t talhado para sat isfazer os seus diasejos 
de autonomia; talvez os presi üentes~governaclores elas pro
víncias sejam eleitos pelos seus administrados, em vez de serem 
nomeados pelo poder central, mas será a unica mudança a fazer, 
em minlrn opinião. 

O inte resse nos Estados Unidos do Brazil, cercados de republicas 
de origem hespanhola, é de continuar, pela união, a ser um 
grande paiz ele origem por tugueza, que será sempre o grande 
Estado elo Brazil, ao passo que, clivicliclos, formariam pequenos 
paizes fracos, sem consider :--,ção. 

Accrescenta-se que o Brazil, formado pela con recleração elos 
Estados Unidos do Brazil, tera que manter ministros, embaixa

. dores, consules que os representem a todos, ao passo que, sepa
raclos, cada província terüt ele concorrer })n.ra clespezns. 

Isso seria um onus bastü,nte pesado pi1ra o orçamento de 
alg'Ulnas. 

Terminando estas apreciações, devo render homenagem a 
D. Pedro; o respeito que elle soube inspirar, como soberano po
deroso, t ornou-se maior, agora que é monarcha clesthron:1clo . 

Homem sahio , amante ela sciencia, caridoso, gastando sem 
preoccupar-se com a clespeza , D. Pedro era est imado e r espeitado; 
entretant e nunca so ube inspirar a seu povo um amor ardente ; 
faltava- lhe , pn.ra isso, possuir enthusiasmo, mas sua persona
lidade e a ele sua familia estão acima ele toda calumnia. 

O Conde d'En e a prioceza- imperial, que são dignos ele re
speito, viviam economicamente . 

A' sua chegada a Paris, . todos os brazileiros bem colloca.dos 



1rao naturalmente saudal-os ; eu irei, com mais empenho do que 
outr'ora. . 

Perrnitti-me uma ultima observação: - a nova r epublica deu 
a D. Pedro doze milhões de francos ; julgo que é uma com pen- ' 
sação, não da corôa (D. Pedro jamais consentiria em veudel-a ), 
mas dos palacios e propriedades que D. Pedro possuía no Brazil 
e que 1 be foram deixados por se u pae . 

Ainda podeis ver nisso a mão elo meu amigo Quintino Bocayuva: 
- ajudou a derrulnr do throno seu velho soberano, que não rea
lizava as reformas que sonhava o par liclo republicano, mas con
sidera sempre D. Pedro como o homem que presidiu durante 50 
annos os destinos do paiz. 

Quiz que, chegando à Europa, D. Pedro possa dignamente re
presentar aos olhos dos povos europeus a grande nação brazileira, 
da qual cessou de ser o primeiro cidadão. 

Assim procedendo, Quintino Bocayuva interpretou os senti
mentos ele todo o paiz: todos os brazileiros applaudfrão pensa
mento tão nobre, digno ao mesm.o tempo do homem que o teve, e 
daquelle que soube inspirai-o. » 

O Liberai ele Madrid, em data ele 21, publica o seguinte des
pacho de Paris: 

« 03 telegramm::is ele Berlin alfimmm que o Sr. de Bismark 
propõe-se intervir nos acontecimentos do Bmzil, pretendendo 
restaurar o imperio . 

A Post, orgão de Bismark, desmente em termos ambíguos a 
intervenção ela Allemanha no Brazil. 

Accrescenta o perioclico allemi:"ío, que a intervenção sóment e é 
provavel, dado o caso de que os acontecimentos realizados hajam 
sido obra de varios co1;.spiraelores e não um movimento nacional. 

Nesse caso, l)em que fosse uma conspiração coroada ele exito, 
mas sem corresponder ao sentimento ele toda a nação, a 
Allemanha - diz a Post - auxiliaria de um modo serio e efficaz 
a restauração elo imperio . )) 

De modo que o perioclico officiqso confessa o pensamento de in
tervenção de Bismark, porque os movimentos nacionaes são 
sempre, ou na maior parte das vezes, rebelliões militares, e o 
facto do exercito tomar a iniciativa não significa que a naçã.o 
tolerasse com prazer o imperio. 
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Pormenores interessantes 

Em seguida publicamos a quarta missiva que, como hont em 
dissemos, nos foi remetticla do Rio a respeito da revolução que 
nos dias 15 de novembro e seguintes transformou a situação po
lítica elo nosso paiz. 

I-favenclo em varias partes desta carta a reproclucção de al
guns episoclios ja circumstanciaclamente referidos em outeas an
teriores, por n ós publicadas, não da,remos, no intuito de evitar 
r epetições, sinão os trechos que cont\verem novidades ou, pelo 
menos, o des<mvol vimento de noticias já conhecidas por alto . 

Fel.as promessas que temos, esperamos que não será essa a 
ultima carta que sobre taes assumptos tenhamos de commu
nicar aos leitores do Correio Pau listemo. 

« Peço-lhe que me releve por começar declarando qu0 não 
concordam inteiramente as informações que tenho com alg·uns 
pormenores qu0 li numa das corresponelencias insertas no Correio 
Paiilistano. A nossa diver gencia, felizme nte em pontos secun
darios, provém, talvez, quanto a algumas affirrnações, ela falta 
de maior explicação . 

Assim a missiva publicada no Cori·eio ele domin go affinna 
que o marechtü Deodoro , á frente elas tropas, encaminhou-se 
para o Jogar do conflicto « que devia ser a praça cb Acclamação, 
n a parte fronteiea ao quartel-general, onde se acliava reunido 
em conferencia teclo mini sterio .. . » 

O rninisterio havia combinado que reunir-se-hia no arsenal 
de marinha, na manbã do dia 15 . 

O Sr. Visconde de l\faracajú chamou, porém, seus collegas 
para o quartel-gen eral, affirmanclo ser esse ponto mais es
trategico para suffocar o movimento sed icioso. 

Os outros ministros conformaram-se com esse parecer, e para 
lá se dirigiram, indo em primeiro log-ar os Srs. Visconde ele 
Ouro Preto, Lourenço ele Albuquerq ue, Cttndido de Oliveira e 
Diana , que, no proprio arsenal, disseram que - não tinha sido 
aquella a combinação. 

O Sr. Barão elo Laclario, porém, demorou-se ainda no ar ,;ienal, 
alleganclo ter necessidade de dar alg·umas ordens . 

No quartel, depois que pôde veriLtcar 8, realidade da posição 
do ministerio, o Visconde ele Ouro Preto por vezes declarou: 
« Fomos m iseravelmente trahiclos. Jil[ettermn..:nos nesta ?'atoeira, 
sem deixarem fdi·a um sd de nds para organizar a resístencia .» 

O proprio Barão do Laclario tem dito a ~d g uns amigos, que o 
visitam, as seguint0s phrases, bem expr essivas : ,~ Fomos attrahi
dos ao quartel. Olhem bem que eit digo - att?·ahidos .. , >> 

O g·overno tinha combinado fazer ponto de r esistencia e con
centração de forças no arsenal de marinha. 
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O corpo policial de Nictheroy foi intimado ua rua Dil'eita, 
quando seguia para o arsenal de marinha, em cumprimento das 
instrucções que trazia. 

Posso affirmar esses factos, porque fui delles te,:: tem unha pre
sencial. 

A intimação foi feita pelo tenente-coronel Fonseca e Silva, 
acompanhado pelo alferes do 22° de infantaria, João Alfredo . . 

O coronel Honorio Li.ma, commandante daquelle corpo, recebeu 
a intimação para, r eunir-se à retaguarda das forças do exercito, 
que já estavam em marcha para o arsenal de marinha. 

Obedecendo á intimação, o coronel Honorio Lima retrocedeu 
para o largo do Paço, onde conservou-se por alg uns minutos 
com a força de policia, sendo em seguida deposto do commando 
pelo t enente-coronel Fonseca e Silva. 

Pouco depois chegaram á rua Direita as forças elo exercito e 
armada, que estavam no Campo ela Acclamação, e o corpo ele po
licia, ele Nictheeoy veiu postar-se na retagua,rda. 

Outro ponto e1i1 que estou divergente da versão referida pelo 
autor ela carta publicada no Correio, é este: 

Não foi o ex-peesidente elo conselho quem mandou abrir o por
tão elo quarte l. Quem o fez foi o tenente Gal vão, e fel-o pOl' conta 
propria., e propositalmente, para que o marechal Deodoeo se apre• 
sentasse deante das forças que se achavam no pateo do quartel. 

Logo que Deodoro aµpareceu, o 7° rompeu em vivas, sendo 
acomp:mhaclo pelos outros batalhões, bem como pela força de 
imperiaes marinh:>iros, que tinha á sua disposição uma metra
lhadora,, 

o côl'po de bombeiros con ervoL1-se impassivel, neutro, ante 
aquelht manifestação. 

O ma.rechal 01·denou então ás forças que seguissem para. o 
Campo da Acclamação, no que foi immediatamento obedecido, 
menos pelo corpo de bombeiros, que conservou-se no pateo do 
qua,rtel. 

O tenente Penha não deu golpe de espada no Barão do Laclario. 
Confirmo nesse ponto minha ultima carta, bem minuciosa are
speito desse lamenttwel episodio . 

Uma circumstancia elo mais alto interesse e que cti uda nenhum 
jorna l raferiu, é a seguinte : 

Ao penetrar, a cavallo, no pateo do quartel, o m1rechal Deo
doro, descobriudo-se e agitando o bo~iet - deu vivas a _S. M. o Im
perador, á familia imperial e ao exerci to ! 

A republica foi proclaimtda peht officialiclade republicana, di
rigida pelo tenente-coronel Benjamin Constt1,nt, e os officiaes 
Penha, Solou, Jayme Benevolo, Bevilacqua e outro3, e tambem 
pelos chefes republicanos alli presentes a cavallo, e por algumas 
pessoas do povo que correspondiam ás acclamações. 

Desde muito tempo procuravam os clirectores da politica repu
blicana attrahir á sua causa politica o marechal Deodoro, como a 
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mais prestigiosa influencia no exercito, e o concurso decisivo 
para a inauguração pacifica da republica . 

Apezar de descontente, por entender que a constante preoc
cupação elo governo era o enfraquecimento do exercito, o mare 
chal sempre r esistiu a taes solicitações e insistencias . 

Firmemente re3olviclos a nada emprehenderem sem que hou
vessem antes conquistado aquella decisiva aclhesão, reuniram-se 
na noite ele 10 do corrente, em casa do nmrecbal Deodoro, á praça 
da Acclamação n. 90, e sob a presidencia clelle, os Srs. tenente
coronel Benjamin Constant, Solou, Quiutino Bocayuva, Aristides 
Lobo, Glicerio e Ruy Barbosa. 

Tomando a palavra o tenente-coronel Ben jamin Constant , 
expoz com eloquencia ao marechal Deodoro a situação politica elo 
paiz e as vistas do gabinete Ouro Preto; ponderou, porém, que o 
exercito não lJoclia torn[lr-se sedicioso, intervindo nas substi
tuições ministeriae3 ; poderia, sim, promover urna revol ução para 
lilJertar o povo soberano ele um governo oppressor, deixando, 
porém, áquel! e a liberdade ele constituir o paiz, etc. 

Finda a habil exposição, onvidn, em religfoso silencio, declarou 
o marechal: «G ontem co1nniigo ! >) 

Desde esse momento ficou excl11sivamente Beujamiu Constaut 
incumbido ela direcção do movimento revolucionario, e revelou 
no desempenho dessa perigosa missão extraorclinaria pericia, 
discrição, que qu:1si tocava ao rnysterio, e prodigiosa previdencia. 

A parte política , propriamente ele organização, foi encarregada 
a Quintino, que desde o dia 11 orgT,nizou a lista do futuro minis
terio e entregou-a ao marechal Deodoro . Essa lista não so:trreu 
modific::tção alg-uma, a não ser o preenchimento da pasta ela ma
riuha, que era destinada ao mesmo chefe ele divisão vVanclenkolk, 
mas cuja, acquiescencic1, ag-uarLlava-se ainda. Com e:ffeito, só no 
dia 14, tendo sido victíma ele mc1,is uma injustiça elo ministi•o da 
ma.rinha, seu inimigo, e tendo sciencia de estarem prepa,mdos 
os elementos pam a revolução, resolveu aquelle chefe de divisão 
adherir ao movimento. 

A revolução deveria irromper no dia 16 . Como, porém, desde 
o dia 14 houvesse o governo ordenado o embarque elo 7° bata
lhão, e- os conj urados comprehenclessem que com a penla desse 
poderoso auxiliar fi cariam consideravelmente enfraquecidos e, 
talvez, abOl'tassem todos os planos, trataram ele antecipar de um 
dia os acontecimentos e resolveram que se realizariam no dia 15. 

No dia 14 à noite circulou, embora reservadamente , que fôra 
expedida ordem de prisão contra o marechal Deodoro, varios 
officiaes mi litares e alguns paisanos . 

A visados em tempo, cada um elos ameaçados foi procurar asylo 
seguro, pernoitando fóra de sua casa . Quintino Bocayuva pro
curou o quart el de S. Christovão ; o conselheiro R uy Barbosa 
a casa elo Dr. Jacobina, á rua elos Invalidos; o nmrechal Deodoro 
a casa ele uma sua irmã, em S . Christovão ; Francisco Glicerio 
r ecolheu- se ao hot el Freitas • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • ~ •••••• • •• 1 • • • ••• ' ••• 
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O Visconde ele Ouro Preto, ou pelo estado de perturbação em 
,que se achava, ou pelo rumor e confusão que havia, ignorava; 
até que penetrou no quartel, á t arde, detido pela segunda vez, 
o facto da proclamação ela Rep ublica. Naquella occasião, com 
e:ffeito, dirigindo-se o ex-presidente elo conselho a um official que 
lhe fazia companhia, perguntou- lhe : « Mas, entéío, o que pre
tenclem os senhores. ? ! Imaginam que haverá algiieni que o:cceite ct 
incwnbencia ele organizar gabinete nesse estado de cousas ? » 

Como lhe fosse respondido que o governo es tava já orgaui
·zaclo e proclamada a l~epublica, m;:i,nifestou então grande surp1;eza 
e espanto, em seguida muita excitação nervosa, callindo cl~pois em 
complet[, prostração, a tal ponto que, alarmados, os officiaes que 
faziam -lhe companhia mandaram chamar pessoas ele sua familia 
para prestarem-lhe a assistencia que seu estado de saucle pu
desse reclamae. 

Logo que foi accla,macla a Republica pelo exercito, peln, 11r
_nrncla e pessoas elo povo, reclamou Benjamin Constant que fosse 
aquelle facto legitimado pela camara municipal 0 pelo po'Vo 0111 
mais solemne manifestação. 

Então, identificado nas mesmas vistas , Francisco Glicerio foi 
t er com Joi,é do Patrocínio, que estava no escriptorio da redac
ção ela Ciclaele elo Rio, e fez-lhe ver o que se reclamava ele sua 
,iniciativa. 

Patrocínio com prodigiosa actividacle deu todas as providencias 
necessarias, e pouco depois, das janellas ela camara municipal, 
.erü proclamada a Republica, correspondenclo grande ma,ssa po
pular n,3 acclamações e prorompenclo em enthusiasticos vivas á 
nova fórma de governo, ao exercito e à armada, a nação, ao ma~ 
rechal Deodoro e a varios chefes republicanos. 

Referirei ag·ora alguns pormenores a respeito elo -Imperador. 
S . Magestacle recebeu a bordo do cruzador Pcwnahyba, das mãos 

·do capitão- tenente Serrano, os jornaei, cio clia 17. Dirigindo-se 
áque lle official, disse-lhe o Imperador que havia muito tempo que 
não lia jornaes, 0111 consequencia de sua enfermidade ; que apenas 
li.a um ou outro facto do JornaZ elo Comrnercio, mesmo assim mn,r
-cavam- lhe o facto a lapis. Accrescentou que desejava, mesmo, 
ser reformado ; que todos tinham direito á reforma ; que o re
formavam forçadamente ; que era alheio aos acontecimentos 
,que mot~varam o desgosto no exercito, que nunca havi:1 feito 
mal a nmguem e que prncurou sempre o bem-est11r e o progresso 
elo Brazil, etc. 

O capitão-tenente Serrano disse a S. Magestade que entre 
aquellas folhas não estavam o Jornal do Coinmercio e o Diario 
Official, porque o marinheiro encarregado elas compras não os 
havia encontrado. 

Respondeu o Imperador : « nc1o fa; mal, lerei os qiw tenho, para 
1ne enti·eter. )> 
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. A Imperatriz chorou por vezes. 
O-Conde d'Eu encerrou-se no beliche a escrever cartas e entre, 

ellas o otficio que já li em telegramma publicado no Correio. 
O principe D. Pedro, sempre agitado, nervoso, perguntava a 

toclos - si a sua viela estava g·ara,ntida. 
A princezti. ora passeiava uo tombadilho, ora sentava-se ao 

lado elo Imperador e da Imperatriz, para conversar. 
Ao sahir da barra, o príncipe D. Pedro sentin-se tomado ele 

enjôo e r ecolheu-se ao beli r,he. Alli pediu ao medico Dr. Affonso 
Henrique - que lhe garantisse a viela. 

O capitão-tenente Serrano j á erü conhecido de Suas Magestades 
e a Imperatriz por vezes lembrou-llte a viagem que fez ao Paraná 
em vapor por elle commandado. 

O Conde de Motta Maia foi desacomp~tnlmdo de sua bagagem, 
que não chegou a tempo de embarque. 

Foi em sua companhia um filho, ficando em terra a familia, por 
ter perdido a hora de embarque. Ella, segue no dia 27 para a 
Europa. 

De bordo do Parnahyba passou a comitiva para o Alagôas às. 
8 )~ ela noite de 17, na.s immediações da Ilha Grande. 

O P cmwhyba acompanhou o Alagôas ate á. Raza . 
, Desse ponto em deante seguiu o A.lagôas comboiado pelo 

Riac!welo, á meia-noite de 17 p:1ra 18. 

( Correio P c,,,l-istano da 2) ele noye1ub 1· 0 ele i SS9. ) 

A reacção 

Os inimigos reagem. 
Chegado o momento de perigo, quando a agonia avizinhava-se, 

faltavam-lhes todas as forças, elles forjam energia c0111 balofos 
expedientes, pretendem decepar do corpo nacional a cabeça 
republiGana . 

Já. não ha monarc11istas, ha moribundo.3 ; não ha marinheiros, 
ha naufragas . 

Nós é que não estamos disposto.3 a sofl'rer eternamente, eter
namente sem tomar as armas, po:' amor do nosso povo, que se· 
constitue e fortifica e ·que não queremos atirar na revolução. 

Mas , que reflicta sua mag0stacle, que refüctam seus ministros: 
o Partido Republicano Brazileiro, que até aqui tem querido 
revolucionar pacificamente a cons ::iencia, nacional, t era bastante 
ousadia pariL morrer abraçado a sua bandeira, quando a oppres
são quizer a.tal-o ao poste elo escarneo. 

Que pensam de nós os senhores que estão no poder 1 
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o conselho de estado, segundo diz-se, priva-nos de reunir
mo-nos, vriva-nos de agir por nós mesmos, de _levar a nossa 
propaganda ao seio do povo. 

Cobardes! 
São os donos do Thesouro e das leis; compram os misera veis 

bandidos e prohibem nossa pacifica propaganda ! 
De outl'a parte o Diar io Official em edital, publicado hoje, pro

hibe os g ritos de « viva a r epublica )) e colloca o « crime » no 
art. 90 do codigo criminal. 

Vós, t endes o coc1igo criminal, por vós feito e para vosso uso. 
Usa-o e·m bem vosso, privai-nos de fallar , privai-nos de nosso 

eterno direito. 
Mas, não nos privareis de agir, si não tiverdes força para nos 

matar a todos. 
Mas, nós si1bemos, não nos pensem ignorantes. 
O facto verg·onhoso que o governo encommenclou, o clelicto 

cornmetticlo contra sua nrngestacle, que nós t a,nto condemna,mos, 
foi um futil pretexto para que se nos queira entravar o caminho, 
para estas medidas ele puro irraciona'lismb político. 

Reflicta o imperador ... 

(Repi,bliaa Brazileirn de 17 de julho de 1889 .) 

Os s1car10s 

As festas ele ante-hontem assumiram o c'.Lracter commemo
rativo qne lhes pretendíamos dar, muito embora 8, sanha elos 
sicarios e a irreflexão clooj uanescamente monarchica cio g·overno 
teo1iam ensangueotr~do para sempre 0 14 de julho de 1889 . 

Desde pela manhã notava-se g-rancle animação 1Bs massas 
populares, que pe1'cor rü1,m a cidade e que, em breve, se junt aram 
ao vistoso prestito cívico org,rn izad.o pelos clubs republicanos, 
ac:1,demicos e seus congeneres, (< Tiraclentes >> a « Lopes Tro
vão ». 

As ruas principaes por onde passou a marcha commemorativa , 
estavam ornadas garbosamente, sobresahinclo nos pavilhões e 
u~s enfeites ele flores e ele giorno as tres côr.es ela França Repu-. 
bhcana. 

Havía por toda a parte um grande ar de satisfação e a fra
terna a legria ele dous povos que se a.braçam, unidos por um 
mesmô ideal. · 
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A sessão magna, realizada pelo Centro Lopes Trovão, no salão 
principal do Congresso Brazileiro e presidida pelo nosso dignis
simo chefe Quintino Bocayuva, foi uma boa festa, enthusiastica, 
intima, em que oradores e ouvintes compenetraram-se da grande 
verdade de que uma saudação a França ele 1789 é um desabafo dos 
nossos sentimentos justos e honrosos revolucionarias . .. 

A pa lavra do chefe e a palavra dos discípulos foi vibrante, e 
agiu poderosamente. 

A' noite toda a cidade apresentava um aspecto esperançoso de 
belleza e ele bulício .. . 

A rua elo Ouvidor, circulada ele Lado a lado, illuminada por 
mil luzes, as reclacções tambem vistosamente illuminadas) umas 
ostentando festões floridos, outras retratos e allegoriasI- eram 
encé\ntadoramente agra,bveis e pareciam faclaclas a uma apo
theose popular. 

Assi.m-não foi ... 
Era, de notar que desde -pela manhã., a cidade estava enforta

lezada por mil soldados, ordenanças das pessoas do g·overno ... 
Barretinas, por toda a parte barretinas ..• 
De outra parte, a turbamulta da inconsciencia e ela baixeza 

servil que ahi vive sob a denominação de « guarda negra» for
mava pelotões diversos, a espera . . . 

Dahi os acontecimentos que os leitores t erão lido nas folhas 
de hontem, clahi os ferimen tos e os clist11rbios ... 

Os interessados que leiam a noss 't « declaração », de ante
hont em. 

( Ropttblica Bra.:ileira de 16 de julho da i889.) 

Viagem ao Norte 

Quando o suffragio universal- esta arma dos tyrannos - ele
geu ao primeiro posto da republica de 1848 , · na França,, o prín
cipe orleanico, esse mesmo despota, o execrando homunculo de 
dois âe Dezembro pretendeu assacar homenagens da população 
acanalh~tda e doida, e viajou a França, ouvindo o grito : ViM 

· Napoleão ! Viva o presidente ! 
O despota ouvia o grito ela malandrice popular, dos g·arotos da 

praça, tomando-os pela unanime acclamação da França, ela 
França expoliada com a sua presidencia. 
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afóra, levando na bagagem a boa vontade de ouvir acclamações 
de jubilo ... 

Perfeitamente iguaes estes Orléans ! 
Viva o príncipe ! 
Vaidade tola dos tyranno3 ! 
Aquelle povo do norte, elo bravo norte, de sangue ous,,clo e ele 

tl'aclições vermelhas, o povo que ouviu a voz das tempes tades 
revolucionarias, que enrubeceu-se no s:1,ngue de Nunes Machado, 
que gemeu com Pedro Ivo m1,s graclGs da prisão, o glorioso povo 
filho elo sol ardente e elas arcle::it·3S façanhas elos antepassmlos, 
não será tapete que se c:1lque as ambiçõ9s elo caric::üo repre
sentante do orleanismo na poleonico ... 

Mi;ieravel julgaríamos e:ste piiz si não vissemas naquelles nos• 
sos gloriosos compatriotas a valente energia para sepultarem-se 
com a dignidade desta terra, no dia em que a liberclaclo for con
spurcada pela ascensão agoniosa do 3° reinado. . . · 

Miseravel julgariamos a nossa propria icléa si ella não tivesse 
lJastante patriotismo para, ou viver com a republica ou morrer 
com a monarchia ! . . 

Acaso teme a morte o sadio poyo a quem.o Sr. Conde ele Orléans 
foi pro pôr a mortalha de seu clominio '? -

Acaso quer sepultura o povo que maior numero ele liberda
des tem conquistado para a viela deste paiz ~ 

Certamente, o sudario que o Sr. Conde d'Eu levou susp2nso á 
sua espada tradiciornü não quadra bem aos homens elo norte, 
esquentados do s;1ngue que estua vivo na dignidade e na energia 
daquelles nossos irmão:; infelizes em todas as luctas, cfaquelles 
nossos companheiros de dores, sob o latego do imperio. 

Os flancos elo norte ainda sangram da oppressão, e a esponja 
do fel ainda estará molhada, emquanto os recursos elo imperio 
não chegarem até aos misera veis índios que são caçados no Pará 
como bestas-feras, emquanto não chegar auxilio aos famintos, 
que são suas victimas no meio elos cerrados bosques ; onde cada 
arvore é uma sentinella de morte ; emquanto o caipira, o serta
nejo, o homem fill10 la selva for o desprezado, o onerado, 
aquelle de quem pouco se cuida; emquanto morrer-se no Ceara e 
na Bahia, de~cle o meio das cidades até ao fundo dos sertões. 

E' bem riclicula, é um escarneo, é um sarcasmo doloroso a 
viagem do Sr. conde ao norte, que a monarchia desprezou ás 
oppressões, ás agonias, á lucb pela vi1la, á prematura morte ..• 

O que esp3ra o Sr. conde deste pedaço do paiz, que viveu por 
si, por sua muita força, por sua abnegação, por sua ousadia ? 

Nós não responderemos. 
O norte fallará . 

(Repi;blica Brazileira , de 22 de junho de 188) . ) 
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Diamantina 

Recebemos o seguinte telegramma, que com toda satisfaçã;o 
publicamos? ag·raclecendo a honrosa preferencia. 

« A' reclacção da Repiiblica B rctzileira: 
Hontem, perante um numeroso e brilhan te concurso, celebrou 

o Dr. Correia Rebello uma conferencia republicana. O theatro 
estava cheio, distinguindo-se entre . os concurrentes distinctas 
familias desta cidade. · 

A l1istoria da monarchia e os factos revelados pelo orador cau
saram profunda emoção. A conferencia terminou entre- a-pplau
sos ao orador e vivas á Republica Federativa Brazileira. 

No-vas adhesões vieram fortalecer o pa.rtido. republicano. · Foi 
tambem acclamada a adhesão do partido á chefia do cidadão 
Quiutilílo B9fü1,yuva.- O 1,residente do Club Republicano, Kub-
s'tsched. » · ,. 

Adhesão 

« Illm. Sr. redactor da Repi1blica Brazileira . . 
Sendo o jornal de V. S. o unice orgão verdadeiramente repu

blicano dessa córte, dirijo-me a elle para que faça publico que 
de hoj_e em deante pertenço as nobres fileiras republicanas, de
clarando o mesmo aos meus antigos amigos político,; ; podendo 
o nosso partido e V. ::; • contar com todo o nosso apoio em prol 
da causa a que adherimos que é a da proclamação da- Republica 
em nossa infeliz patria. • 

Cantagallo,' 18 de junho ele 1889.- Felisberto Vieira de ~r
valho . » 

Horas no parlamento 

Te1~1 sido uma -verdadeira patuscacla a reunião dos illusb:es 
conservadores e liberaes, e si fossemos canstico como o Sr. Fer
reira Vianna, havíamos .de pensar qne uns estavam gordos. e 
ôüti'bS 11Htgros e por isso faziam tanto barulho seni b inenor te• 

ri: Hi 
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sultado. 1\1as não, o Sr. conselheiro é quem só tem direito a essas 
malevolencias, e nós sómente, como seu admira.dor sincero, pro
curamos constatar as suas pala.vras, que são d.e ouro, e ouro fino. 

Depois d.e a lguns dias de entradas e sahidas, fez-se a eleição 
da mesa, , com uma pequena maioria para a gente do governo. 

A nota da camara foi a indicação do Sr. Affonso Celso Junior 
para ser nomeada uma commissão de inquerito para estudar e 
emittir parecer sobre todos os contractos celebrados pelos 
Srs. Loyos, depois da' ascensão do actual gabinete. Apezar de 
todos os esforços dos mioisteri~11istas, para que o requerimento 
fosse rejeitado, e da balburçlia que fiz.eram a respeito, foi o mesmo 
approvado, nomeando-se a respectiva commissão, que ficou com
posta dos Srs. Andrade Figueira, A:tfonso Celso Junior, Duarte d.e 
Azevedo, Joaquim Nabuco e Mac-Dowel!. 

Outra nota que prova a oi·ientação da camara foi a surpreza da 
rejeição de um requerimento do nosso illustre correligiona,rio 
João Penido, afim d.e obter 20 minutos na sessão seguinte para 
apresentar um projecto de lei. 

A feição da camara de um momento para outro póde mudar, 
dando com o gabinete no reino das pantanas, apezar d.e dizerem 
que o Sr. João Alfredo não se julgará demittido e continuara a 
governar, por assim achar muito bom. 

No senado as cousas não andam boas, mas os velhos chegam 
sempre a um accordo. Sobre um officio dirigido pelo Sr. Fer
reira Vianna á mesa, parecia que vinha abaixo a velha casa do 
Conde d'Arcos. Depois de grande barulhada e entenderem que 
aquelle papel não estd certo, que 1·epresenta o curiiiilo da ori.9inali
dad!e, que o senado o não podia receber, como disse o Sr. A:ffonso 
Celso, e muitas outras phrases vehementes, tudo serenou-se com 
uma simples explicação do Sr. presidente do conselho, em que 
affirrhava as boas intenções do Sr. Ferreira Vianna t 

Muito bem, que nesse andar o senado firma ainda mais o jus 
que tem a novos officios do Sr. Ferreira Vianna, que bem boas 
gargalhadas ha de ter dado da attitude mourisca do Sr. Ignacio 
Martins e d.o resultado da grande questão. 

Para demonstrar como é governado este nosso pobre paiz, sai
bam todos que o Sr. presidente do conselho declarou no senado 
que os contractos sobre immigração celebrados pelo ministro da 
agricultura , o Sr. Antonio Prado, no valor ele 50.000:000$, não 
foram nunca submettid.os ao conselho ·a.e ministros, e que só agora 
é que elle os conhecia ! 

Como se governa este paiz, e como se dizem essas cousas assim 
tão frescamente. 

Quanto pefor, melhor. 

( :Revublit!ri Eritzil~ira de 18 de maio de 1889.) 
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Os idolos 

Parece a alguns que as crenças fetichistas, por uma especie de 
atavismo social, ainda são do domínio da alma popular, e que a 
consciencia ele uma nação, como a nossa, ainda respeita, em enti
dades mais ou menos espectaculosas, os ídolos antigos dos povos 
barbaros. 

Os ultimos telegrammas, chegados do Recife, despertaram-nos, 
aproposito do fallado Sr. José Marianno, considerações que não 
serão de todo descabidas no momento actual, quando a confiança 
parece retirada dos homens do poder para ser depositada em 
outros alheios a sua commandita ! 

Logo de principio, cumpre notar que os taes ídolos não passam 
ele medias intelligeocias, sem energias proprias, sem iniciativa 
individual, movidas apenas pelo interesse particular ou pelo 
conjuncto de interesses do grupo que as apadrinha ... 

O Sr. José Marianno, por exemplo, que daqui de longe nos 
acostumámos a ver como uma potencia intellectual, não passa 
de um homemzinho de medi'anos intuitos e que, si algum dia 
foi movido por algum incitamento de gloria patriotica, é hoje o 
joguete das acclamações canalhas que lhe tributa a lama das 
ruas ... 

S. S. appareceu, como tantos outros, na e:ffervescencia da 
lucta abolicionista, onde era facil gritar muito e livremente, 
com a segurança elos vivorios amiga veis e elas « marches aux 
:flambeaux ! >) 

O abolicionísmo teve justamente um dos muitos vícios neste 
ponto: deu occasião ao apparecimento de nullas personalidades, 
chamadas à tona pelo barulho e confusão das idéas. 

Foi justamente assim que appareceu o Sr. José Mariairno. 
Só quem, por atilamento partidario, deixa-se vogar suave

mente no engano, póde crer que Pernambuco, no centro, no 
amago, no vibrar de suas tracliçõas, no intimo de sua conscien
cia popular , vá todo nos rastos de uma entidade ele 3ª ordem, 
sem tenclencias definidas de acção, sem demonstração precisa do 
que quer e para onde vae 
· No Recife, como em S. Paulo, como em Porto-Alegre, como 
aqui, como em S. Salvador, ha a grande ralé .popular1 a lama 
do fundo dit caldeira, que sempre ferve e que de um momento 
para ?utro, ou aos pés de um ídolo supposto, ou aos pés ele uma 
autoridade, vae de rastos, porque não tem consciencia, vae de 
bruços, porque jâ perdeu o direito ele .ser recta e fitme em sua 
vontade. 

A gTande canalha, amalgamada em um bolo, bestificada em 
sua entidade moral, arruinada pela educação e pelo deleixo, a 
gentinha, que é sempre a mesma em todas ·as manifestações - é 
quem acclama o Sr. José Marianno. 

A especie de tal «povo» é bem conhecida·. 
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E' bem igual á gente que , á entrada de Luiz. XVI em Paris, 
atirava--lhe flores, e atirava-lhe lama á sua icla para o cadafalso; 
bem igual àquella pc1rte elo poviléo de Lisboa, que no dia 23 
de j u!ho acclamava D. Miguel e no dia 24 elevava brados a 
D. Ivíaria II e a seu pae; beni ig·ual à turbamulta que aqui 
mesmo acompanha as manifestações de todo genero e occupa-se 
especilLlmente nisto. 

E' esta a casta faminta que chamam, por grossa hyperbole, 
« poYo » e que acompanha· o Sr. José Marianno no Recife, assim 
como os negociantes palermas vão atrás do palanfrorio do 
Sr. Gaspar, no Sul, e os ricaços confederados reunem-se em volta 
do thesouro elo Sr. Prado, em S. Paulo ' 

(Da Republica Brazileira , de 25 de julbo de 1889.) 

Minas Geraes 

Aos mineiros 

Prezados e independentes comprovincianos - A conspícua 
attitude que, inspirados por generosos e nobilitantes senti~ 
mentas, haveis, com reconhecida abnegação, assumido, em 
presença do auspicioso movimento clemocratico que actualmente, 
para honra e felicidade nossa, agita a esphera do nosso mundo 
:politico, dignifica-vos e dá-vos incontestavel direito à conquista 
de uma pagina honrosa na historia patria. 

Os precedentes nunca desmentidos e as gloriosas tradições de 
nossa heroica proví ncia autorizavam a previsão ele tão galhardo 
quanto patriotico proceder, que atte.stará aos vindouros a ininter
rupta, continuidade ele nossa hombridade. 

Tendes feito muito; mas tudo ainda não está feito. 
Passastes, é certo, o Rubicon, mas dahi à Pharsalia, que 

vos espera, ainda ha não poucas milhas a percorrer. 
Cumpre, pois, que não adormeçais á sombra elos louros 

colhidos nos tiroteios ele vossa rota, posto que radiantes ele g·loria. 
Mais virentes vos estão destinados no dia :n ele agosto corrente, 
em que tem de ferir-se uma elas batalhas carnpaes entre a 
realeza., institui ção anti-americana, e a democracia, vellocino 
das aspirações nacionaes e o unico palladio de nossos direitos e 
interesses economicos. 

Cingireis então a coróa triumphal, si todas as vossas cohortes 
entrarem resolutamei.1te em acção. 
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Para assim affirmarcles vossa inclependencia, altivez .e pa
triotismo, não vos faltam estimulas ; porquanto, além dos de 
vossa propria dignidade e elo interesse_ geral que inspira nossa 
justa causa, ahi estão as valentes exmt,1ções de nossas briosas 
comprovincianas, dignas emulas das heroínas montenegrinas 
que, quando a patria periga, correm pressurosas ás trincheiras, 
ao lado dos combatentes; e das não menos patriotas Theophila e 
Felicidade, que não se cledigrmram de cingir a banda no 
empenho de eliminar de sna patria a dynastia bourbonica, que a 
aviltava, opprimia e empobrecia. 

Sobranceiras a preconceitos herdados e a habitas inve
terados, teem nossas altivas e pundonorosa13 patricias não só 
animado a formação de clubs republicanos e a elles se asso-
ciado g·entilmente, como em algumas localidades os organizado 
e presidido intelligentemente, mostrando-se assim mais habi
litadas que alguns elos nossos concidadãos para gozar do direito 
do su:ffragio em comicios politicos. Innovação que as ennobrece e 
exalta o orgulho mineiro. 

Além dessas energicas excitações, ainda tendes os eloquentes 
exemplos legados pelo apostolo de Minas e benemerito da religião 
e da humanidade, que sobre a t erra teve o immorredouro nome 
de Antonio Ferreira Viçoso, prototypo e personificação da de
mocracia pratica, de que foi um dos mais fulgidos exemplares. 

Antes de concluir, devo-vos uma explicação. Ex.portaudo-vos 
a pórdes vossas forças em acção a favor da democracia, não 
sou guiado por pensamento algum hostil a pessmt do actual 
chefe do Estado, a quem, pelo contmrio, no terreno social devo 
immeritas attenções .. Não me induz interesse pessoal, porque 
nem o peso de 76 annos, que já me opprime, nem meu estado 
morbido, permittem-me esperar quinhão nos despojos da 
realeza. 

Coopero para a victoria elo principio innovador que invadiu 
o campo clynastico, porque vejo nelle o s~.ntelmo que an
nuncia -nos a bonança, o paradeiro a enormes despezas impro
cluctivas e o antiseptico á gangrena que successivamente ganha 
terreno na economia elo corpo social. 

JOAQUIM CAMILLO DE BRITO, 

Parocho R.. de Barbacena. 

(D a. Republicci Bl"azilei'l'a, de 2 de agosto de 1889.) 
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Dr. Francisco Portella 

Esse nosso distincto correligionario, proeminente membro da 
commissão permanente do partido republicano da proviilcia, do 
Rio de Janeiro, dirigiu aos eleitores elo 6° districto a valente-cir
cular que publicamos: 

« Concidadão eleitor - Desde o seu principio o imperio tem 
sido o falseamento do g·ovemo da constituição, e pela força e 
pela corrupção dominando todas as ordens do . Estado, o príncipe 
conseguiu concentrar em si toclos os poderes, cllja divisão e har
monia eram o principio conservador dos direitos dos cidadãos . 

Depois de um lon g·o período de resistencia, sustentada. até com 
as armas, firmou-se o seu poder com o exílio dos patriotas, e co
meçou a estagnação da paz e um governo de fingimento e dissi
mulação, em que os ministros são postos por deante de todos os, 
actos, pa,ra cobrirem a responsabilidade da corôa. 

Esta paz dissolvente é considerada, entretanto, como o maior 
beneficio devido ao governo monarchico. 

Mas, que paz ! 
Paz que não é tranquillidade dos cidadãos, a satisfação dos in

teresses sociaes, a manifestação da fé publica. Porquanto, depois 
de 68 annos de governo rnonarchico, a nação no exterior só tem 
credores e no interior vê-se onerada de dividas e exhausta pelo 
desba,rato da fazend a publica e particular. 

A industria nacional nascente esta opprimida de impostos, a 
lavoura prostrada e abandonada á sua sorte e o commercio en
trea-ue ás incertezas da ventura e desarmado contra a fortuna. 

Chamando a si a abolição da escravidão, o g·overno deixou ex
postos a todas as ·vicissitudes os nov0s cidadãos, corno .i á havia 
deixado em abandono os ingenuos; e, em vez de acudir à lavoura 
restaurando-lhe as fontes de producção por meio de credito e da 
organização do trabalho livre e do ensino profissional, empregou 
os dinheiros dos impos1os, destinados para as despezas publicas, 
em soccorro dos bancos que haviam anniquilado os lavradores 
com a usura a mais atroz. 

Que paz! Paz em que tamanho é o desprezo da lei e da moral 
que não ha para o cidadão garantia de vida, nem segurança de 
propriedade, nem protecção á honra e á dignidade, que não po
dem mais subsistir quando a liberdade é a:ffrontosamente regu
lada pela policia, como nesse famoso edital que teve por pretexto 
um regicídio imaginaria para reprimir a propa.ganda republi
cana. 

Pois bem ! Quando a nação, ja não podendo supportar esta si
tuação e descrendo do g·overno do imperador, que tem de tudo as 
glorias e de nada a responsabilidade, reconhece a necessidade ele 
uma mudança radical, que institua um governo democratico e 
sujeito a responsabilidade real _por seus actos, é dever de todo o 
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eleitor manifestar ,a sua yontade. política na eleição d~ 31 do cor
rente, respondendo á provocação do presidente do conselho de 
ministros quando, combatendo pela monarchia, dissolYeu a ca
mara temporaria . 

Sabemos todos que ao talento, audacia e Sôber o presidente do 
conselho reune uma qualidade que o torna mais temivel - a am
bição; qual idade que bem patenteou, quando o imperador, tendo 
acceitado a federação das províncias, o ministro lhe restitui\! a 
unidade do poder, trahindo e seu partido para servir o príncipe. 

E, pois, a eleição do dia 31 terá o mais alto valor político e será 
o primeiro acto dessa resistencia legal que deve irromper do seio 
da representação nacional para estender-se yictoriosamente por 
todo o Brazil. . . 

Pugnando pela r epublica em nosso paiz ha mais de 25 annos; 
como sabeis, jámais a minha fé esmoreceu, e solicitando agora o 
vosso voto para deputado geral por este distric•to, !lão. ambiciono 
um premio por minha dedicação, porém um logar de combate na 
Yanguarda da democracia brazileira. 

Campos, 9 de agosto de 1889.- Verdadeiramente Yosso, 
Dr . Francisco Portella. )> 

(Repnblica Brazileira de 18 de agosto de 1889 .) 

A Nação 

Veiu hontem a publico o prim.eiro numero do jornal A Naçao 
de que são indigitados redactores os dous illustres parlamentares 
Ferreira Vianua e Andrade Figueira. 

Jornal conservador, A Nação vem, pois, serorgão da reacção 
de seu partido, ante a posição Yergonhosa do actual governo, 
que veiu, segundo diz a propria N açiio, para matar a Re
publica . 

Parece-nos que a idéa fundamental dos novos collegas é a 
união firme e resoluta elos dous partidos constitucionaes ante 
o colosso da opinião nacional, que se leYanta, Yoltado para o 
goYerno ele moera tico. 

Ah! outras fossem as condições do partido consenador, di
vidido e subdividido em grupos ronceiros e mais ou menos 
desorientados, outras fossem as condições elos liberaes fraccio
nados em pequenos acampamentos de guerrilhas, entre os quaes 
a lucta é cousa imrninente ! 

O collega combate a federação monarchica e não Yacilla em 
affirmar que entre a federação e a republica preferirá !;)Sta, uma 
Yez que deixe a patria unida, · 
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Mas a união da pati•ia não é um phenomeno secundaria, que 
venha depois de medidas mais ou menos arbitra,rias ela admi
nistração. Governo algum será capaz de fazer ou desfazer uma 
patria. Considerações etlmologicas, politico-sociaes e economicas, 
determinando o fraccionamento de um todo supposto, elle 
dar-se-ha fatalmente ; porque só estes factores fundam-se no 
espirita nacional de cada povo . . 

O que os partidos m.onarchicos pretendem é uma absurda des
centralisação política; o que nós queremos é a dewrganização 
actual do corpo nacional brazileiro, que julgamos empiricamente 
« organizado ». . 

As cellulas poderão ser tres ou quatro de nossas provincias, 
que irão incorporando as demais. 

A republica sem a descentra,lisação seria a republica autocrata 
ainda. 

A r epubl:ica com a federação é a r epublica clemocratica. 
Suppomos qne os dous patriotas que redigem A Nação hão de 

saber cumprir o seu dever, quando forem chamados a decidir da 
sorte entre o Povo e o Rei - « Nestas condições, é força con
fessar, os partidos constituciouaes não estão habilitados a vencer 
a crise actual >> . 

Taes são as palavras que ,instam melhor com o estado de 
descalabro em que uma política de expedientes atirou a mo
narchia. 

Agradecendo as justas pala nas com que A Nação attende 
ao movimento republicano, saudam~l-a fraternalmente. 

(Republica Brazileirn, de 23 de julho de 188' .) 

S. José do Rio Pardo 

O g·overno que tenha mais prudencia e seus agentes, porque 
os factos lamentaveis que acabam de dar-se em s. José do Rio 
Pardo veem provar ainda mais uma vez que, só devido ao 
patriotismo dos nossos correligionarios, não teve consequen
cias mais funestas a justa reacção contra os attentaclos commet
tidos pelas autoridades policiaes daquelle lagar . 

Publicamos a.baixo a narração dos acontecimentos, feita pelo 
nosso distincto chefe Francisco Glicerio, que foi uma, das victi
mas do g-rave attentado, e por ella s,, verá a sanha dos monar
chistas contra nós, porque veem que já dominamos a mc1ioria 
do paiz. 

<< Tendo .sido testemunha presencial e havendo tomado parte 
nos acontecimentos da noite de 10 do corrente, na villa de 
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S. José do Rio Pardo, venho explicará minha província e ao 
})aiz a natureza dessas occurreucias e o modo como nos con
duzimos na reacção que foi mister oppôr aos mandatarias e aos 
agentes do sinistro attentado. · 

Exporei com lealdade cs factos e os actos que praticámos. 
Hontem, o Exm. chefe de policia pa.ra lá partiu; antes delle 

estiveram presentes os Drs. juiz de direito, juiz municipal e o 
Sr. deleg-ado de policia de Casa Branca. Todos esses cavalhei
ros, por mais de um titulo insuspeitos, poderão contestar-me si 
n'algum ponto desta exposição eu for infiel á verdade. 

Não sou movido por interesse eleitoral, prezo a minha can
didatura, não responsabiliso o governo e menos ainda os chefes 
liberaes pelo success0 f)arburo que venho expór e me persuado 
de que fallarei com espirita de verdade. 

Em V:iagem para M?cóca 1 vernoitei em S._ Jysé ~o Rio Pardo. 
A' mmha chegada, a tarcte, os meus correhg'l0nar10s fizeram

me uma manifestação de caracter político, recebendo-me na 
estação do caminho ele ferro com musica, foguetes e vivas a 
republica. 

:Ca estação fui acompanhado ao hotel em que tinha de per
noitar, e ahi, após algumas palavras elo Dr. Muniz de Souza, 
o povo se retirou em perfeita ordem e calma. 

Foi-me servido um jantar, em que tomaram parte diversos 
correligionarios. E tão calmo correu elle, que nem um brinde 
foi levantado. Não sahi do hotel, passei o principio da noite em 

·palestra. com alguns amigos e ás 9 1/2 fui deitar-rue. 
Já ei._1 dormia, quando o proprietario do hotel e mais algumas 

pessoas ~renderam um cabo, pertencente á força. policial da 
cidade, q1

1
ie fôra encontrado armado dentro do quintal da casa em 

que o mesmo proprietario reside com sua familia. 
~ste cy{bo foi levado para a cade_i~ e eJ?-tregue ás praças que 

alh est!;¾vam. Acompanhou essa d1hgenc1a o eng·enheiro Dr. Ca
valca,;'Jti, que era hospede do mesmo hotel. Ao chegarem e\ 
cad,e1a, os concluctores do cabo eforam surprehendidos com a 
attitude aggressiva das praças, e particularmente com a trans
formação subita que se operou no preso, pois ele embriagado que 
se mostrara, desde o acto da prisão até alli, se mo3trou em seu 
perfeito juizo, jactando-se de sua disposição para reagir contra 
os seus conductores. 

Mas estes volt.iram para o hotel e trataram todos ele se 
accommodar . 

De repente ouviram-se toques de rebate nos sinos ela cadeia; 
e não demorou muito tempo - a casa do hotel foi atacada pelas 
l)raças elo destacamento policial em numero de 14, acompa
nhadas de mais alg uns individuas. 

A's 10 }6 horas fui despertado pelo alarido dos assaltantes, 
pelos gritos das pessoas que estavam dentro da casa, e, sobretudo, 
pelo estrondo causado pelas pedradas arremessadas de fóra e 
que vinham dar nas vidraças ele louças, nos quadros, nas paredes, 
em toda parte. Os assaltantes arrombaram as portas, dispa-
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raram tiros ás paredes e em segu~da arremessaram quan_to pro
jectil encontravam contra os resistentes, que se-. defendiam na 
varanda. Nós não tínhamos armas: dofendiamo-nos arremes
sando garrafas e as proprias pedras que vinham da rua sobre os 
assaltantes. Da j anella do sotão me dirigi a tres soldados, que 
rugiam ferozes na rua, e um delles aggrediu-me a refiadas. 

Então o Dr. Cavalcanti, da outra janella do oitão, gritou a um 
homem que estava na rua: 

- Sr. subdelf:lgado, garanta, ao menos, a vida dos hospedes 
do hotel. 

E esse homem respondeu: 
- Vou garantir. 
E dirigiu-se para a frente da casa, onde o assalto continuava. 

O vandalismo recobrou mais f"uria. Comprehendemos que esta
vamos condemnados ao extermínio e pedimos inspirações ao 
proprio desespero da situação. 

Este tiroteio durou 40 minutos, e não se sabe como, tão vio
lentamente aggredidos, e em tanta inferioridade de forças, 
pudemos escapar á sanha dos assaltantes, senclo ferido levemente 
apenas o proprietario e um hospede do hotel. 

Retiraram-se os assaltantes aos mesmos gritos de « morram 
os republicanos », e forain, segundo declarações que eu ouvi, 
embalar as armas para darem novo assalto. 

Aproveitei a retirada da força e fui, acompanhado de um 
amigo, acordar o povo, no intuito de prevenir a nossa defesa. No 
hotel ficaram o proprietario e os demais resistentes . Todas as 
pessoas que despertavam, abandonavam suas casas e iam para o 
sobrado do cidadão Honorio Dias, onde fizeram a nossa for
taleza, com as armas que pudemos encontrar. A' meia-noite 
eramas já 30 pessoas armadas e encastelladas. A resistencia 
estava organizada. Houve descarga de fuzilaria na cadeia e 
minutos depois cbeg·ava ao hotel o subdelegado José Honorio 
« pro1_)ondo a paz.! » 

A gente do hotel, que já estava triplicada, prendeu o subde
legado e conduziu-o ao sobrado-forte, que, dessa hora em deante, 
ficara mais garantido. 

O hotel foi assaltado e saqueado (!) por mais duas vezes, 
successivamente. Nós já tinhamos forças para bater os assal
tantes, mas ficámos em nosso posto, dando liberdade ao vanda
lismo, no intuito de evitarmos maiores desgraças. 

A' 1 hora da madrugada chegou-nos a gente de Honorio Dias, 
a cuja fazenda mandámos pedir auxilio, vieram 100 homens 
armados, que se reuniram a nós. Assim estivemos até ao ama
nhecer. Eramas já então 300 homens armados. 

Prendemos um official ele justiça que andou no assalto, e 
prendemos o capitão Saturnino Barbosa, sobre quem recabiam 
provas de ser o mandante do crime. Todos os detidos foram 
respeitados em suas pessoas; nenhuma aggressão soffreram. 
A's 6 da manhã telegraphámos ao juiz de direito e ao Dr. chefe 
de policia, communicando as occurrencias. A's 10 do dia pren-
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demos as praças que restavam, pois as outras fugiram antes ele 
amanhecer. 

Desde 2 boi:-as da manhã até ao amanhecer resistimos eu, 
Drs. Mercado, Campista e outros amigos ao desejo tenaz de 
ataca.r a cadeia, que o povo a,rrnado mostrava. 

Quanto mais a reacção popular engrossava em numero e 
armas, tanto mais eu e aquelles a~igos mantinhamas a ordem 
legal de nosso lado. A essa attitude e firmeza deve-se o facto 
rarissimo ele uma reacção tremenda, mas justa, sem derrama
mento de sangue. 

Detidos os soldados e senhores ela cadeia, p:,.ra lá conduzimos o 
subdelegado, o capitão Saturnino e o official ele justiça, danclo 
a este a sala das aucliencias e àquelles a ela camara por prisão. 

A's 2 ela tarde chegaram os Drs. juiz ele direito, juiz muni
cipal e delegado de policia de Casa Branca e a elles entregámos 
o g·overno da villa. 

Ag·ora formem juízo a opinião publica ele minha provincia, os 
meus proprios adversarias políticos. 

Apenas direi: o fim confess"Lclo do assalto foi matar o pro
prietario do hotel Brazil, o distincto cidadão Ananias Barbosa. 

No furor do assalto, porém, incluíram-se todas as pessoas que 
estavam dentro da casa do hotel. 

Nós escapámos ao furor dos assaltantes, organizámos a reacção, 
prendemos os criminosos e os entregámos ás justiças do Imperio. 

S. Paulo, 12 de agosto. 

F. GLICERIO. 

(Repiwlica Br-a::ileirn.) 

Aos meus concidadãos 

O palacio e o povo estão definidos. 
Cada um, portanto, a seu posto. 
A guerra aos republicanos constitue a parte essencial do pro

gramma do actua l ministerio. 
A guerra franca e em acção á monarchia está, pois, assentada 

nos arraiaes do patriotismo e da republica . 
. Nem o meio i □ directo é aclmittido pelo actual ministerio, para 

chegar o paiz à realidade de suas aspirações! 
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O partido liberal, pois, que se limita as aspirações do actual 
ministerio, é o partido da monarchia, mesmo que seja absoluta. 

Em guarda, pois. 
Temos doante de nós um inimig•o audaz e insidioso. 
A união dos republicanos basta para levar de vencida esse 

inimigo traiçoeiro. 
E' tempo da franqueza do patriotismo. 
Sejam francos t odos os brazileiros. · 
Sim, ou não pela monarchia, 
O paço ou o povo. 
O Conde cl'Eu ou a liberdade, a indigtlidade ou o amor da 

patría. 
Parece-nos chegado o momento da acção. Avante, republicanos 

sinceros e honrados; avante o patriotismo. 
Estamos em nosso posto. 
Rio de Janeiro, 12 de junho de 1889 . 

JOAQUIM SALDANHA MARINHO. 

(Republica Br-azi!eira.J 

Aos meus concidadãos e c01°religionarios 

Tendo acceitado o honroso convite, que me.foi feito pelo chefe 
do partido republicano, para ao lado clelle collaborar no movi
mento e na direcção desse patTiotico particlo nacional, cumpre-me 
dirigir algumas linhas áquelles que se interessam pela causa 
que defendemos, assegurando manter em prol della uma dedi
cação a9 trabalho não menor do que aquella que empreguei 
outr'orn: na abolição da escravidão, na boa orientação e praticas 
sãs da immig-racão e da colonisação, e que ainda emprego às 
sérias questões da instruccão publica, que não deixarei de mão, 
emqua.nto não forem resolviclas todas em nosso paiz. 

Ha 26 annos que cultivo em meu coração os sentimentos repu
blicanos, esses nobres sentimentos que tanto honraram na 
Grecia os Melchiades, os Epaminondas, os seus philosophos pa
triotas e artistas, em Roma os Cincinatos, os Fabios, os Gracchos 
e os Ciceros ; na Suissa os vVinkelried, os Bonni vard e os Da
fem; na America os Washington, os Franklin, os San Martin e 
os Bolivar, e no Brazil -na nossa patria, os heróes e martyres 
de Minas, de Pernambuco, do Rio Grande, prochlzindo os Tira
dentes, os Domingos Theotonio, os Domingos Gonçalves e os 
Garibaldi. Ha 26 annos que, desde o recesso da consciencia e do 
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pensa.rnento, da conservação 1Jarticular e ela familia, até os mais 
publicas ele meus actos e manifestações sociaes, todos os meus 
instantes teem sido ded icados á nobre aspiração da republica. 

Na França detestei o imperio e liguei-me aos republicanos da 
imprensa, ·r1a política e das e:,colas. Na SLlissa, durante conse
cutivos annos, aprendi a conhecer de -per to as boas praticas 
republicanas, ·e na Allemanha defendi sempre a republica, até 
nos círculos de militares que me honravam com a sua estima . 
No meu paiz tenho, nos limites da possibilidade, só pa.eando onde 
eu pudesse incorrer , por um excesso de zelo, no ridiculo (pa.ra 
a iclea, que não para mim, que o não temo), tenho, digo, buscado, 
pelo;; meios ao meu alcance, servir á nobre causa , a que votei, 
desde os 15 annos, a minha vida. · 

Nesse correr de tempo muitas hão sido as provas de estima 
que me teem dado meus correligionarios, estimulo esse que, 
secundando as forças interiores do meu caracter e dos meus 
sentimentos cívicos, me teem robustecido as crenças e · o desejo 
ele cada vez melhor servir o meu paiz em todo sentido, especial
mente pela causa que synthetisa todas as nobres aspirações de 
um povo livre - a Republica. Não sou pois um recem-chegado, 
que tenha a fazer 1)rofissão ele fü . , 

Collocado hoje, porem, em uma excepcional posição de alta 
responsabilidade no meu partido, é meu dever, antes de em
punhar a clava do combate, dizer aos meus correligionarios todos 
que me sinto a todos elles unido, sem tomar conhecimento ele 
dissenções de qualidade alguma, pois que a nossa doutrina, só 
tendo valor pela maxima projecção de luz que se possa trazer á 
livre ma.nifestação das idéas, com a discussão franca e respei
tosa, implica que a republica não e a causa especial de um par tido, 
como a entendem do estado os incapazes partidos elas monarchias, 
mas, a causa de todos-Res-publica, isto é, o patrimonio de todos 
os brazileiros. 

No nobre e grande emperiho do estabelecimento da republica 
no Brazil, eu vejo o campo cio trabalho e das idéas onde podem 
prestar seu concurso b elos os que queiram ahi cultivar os santos 
sentimentos do direito e elo patriotismo . 

Contrario a intolerancia e exclusões, mas firme nos princi
pios e em sua defesa, entendo que, embora pl antemos com suor 
e com soffrimentos, elevemos desejar com alegria, como os ope
ra.rios de uma grande empreza humanitaria, como os trabalha
dores da vinha do Senhor, que todos os brazi leiros gozem ela 
colheita ela liberdade, da prosperidade e ela felicidade, que 
almejamos para a nossa, patria pela fundação e manutenção da 
republica. 

DR, ENNES DE SOUZA. 

(Republ'ica Brnzilai-ra, de 5 de junho de -1S89 ,) 
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Chefia republicana 

Não pareça estranhavel aos meus correligionarios que sem 
appello directo de nin guem eu venha dizer duas palavras are
speito da actualidacle política de nosso partido. 

Sem responsabilidade e sem preoccupações pessoaes, no posto 
unico de imposição de respeito, porque e o posto da convicção 
republicana e da sinceridade jámais interrompida, me punge 
n'alma o desvio de espírito de distinctissünos companheiros, e, 
ao observar o desencadeamento vertiginoso em que corre adis
cussão de chefia, me rala o coração a perda de tantos elementos 
de cooperação efficaz, a inutilisação de precioso tempo em prol 
dos grandes interesses que todos representamos. 

Na exposição succinta do meu pensar obscuro e modesto, 
porem leal e pratico relativamente á inopportuna contenda que 
se levantou dentro de nossos arraiaes, não enxergue ning·uem a 
mais leve insinuação á consciencia de quem quer que seja. 

Republicano de todos os tempos, eu sou idolatra de uma igreja 
que sag-ra a fé, de um culto que levanta a razão, de um principio 
que crêa a coragem ; e essa igreja, e esse culto e esse principio 
symbolisam a verdade, o dogma da respeitabilidade do caracter 
político. 

Tendo assistido como representante da heroica e legendaria 
província de Minas Geraes ao congresso republicano em 
S. Paulo, a attitude res3rvada, mas positiva que mantive lá, in
dicava desde log·o aos meus bons amigos o pensamento político ao 
qual me achava filiado. 

Chegando a S. Paulo, por di vergencia de telegrammas com 
relação ao dia exacto da installação do congresso, justamente 
na hora em que ia proceder-se à eleição de um chefe republicano 
uuico, a minha intervenção no cl elJate que se havia, tr'1vado era 
tardia, a minha palavra não conseguiria, por certo, demover da 
sua deliberação os meus amigos, que alli se achavam represen
tando o pensamento republicano de muitas elas províncias do im
perio. 

Verifiquei que a decisão final sobre a direcção partidaria havia 
conseguido o congraçamento dos espiritos e, nesse caso, que de
balcle era apresentar objecções e quiça crear embaraços ao expe
diente material da votação que ia reaJizar-se. Deixei-me ficar 
em attitucle passiva e tomando uma cedula em branco atirei-a 
sobre o escrrrtinio com a expressão intima de consciencia de ter 
bem representado a missão política qne me houvera confiado o 6° 
districto da província de Minas. 

Eis o que me justifica presentemente em tomar um pouco de 
attenção honrosa dos meus correligionarios, quando estamos as
sistindo ao espectaculo inopportuno e infeliz de uma contenda 
desnecessaria e inutil. 
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Sem pretender agremiados para as minhas cogitações inteira
mente individuaes, eu me arrogo, todavia, o @lireito que tem 
todo o republicano brazileiro de perguntar-vos: 

O que quereis ? 
O que almejaes com esta discussão improficua sobre o credo re

publicano, attentos os matizes de escola, considerarias as modali
dades mínimas de uma structura política que nós todos buscamos, 
enfrentada a filiação do espírito ás normas essenciaes e funda
mentaes que todos conhecem '? 

E' razoa vel que o architecto consagrado pelos applausos da 
esthetica, ao pensar em construcção util, cogite tão sómente dos 
arabescos imaginosos do tecto e da cobertura, sem o edificio feito'? 

E' justo que no dominio da aspiração ideologista em uns, 
phantasista em outros, indiiferente em tercéiros, mas vivaz e 
activa na maior parte dos batalhadores sinceros, se cinjam os 
nossos coriphêos ás preoccupações do despojo sem a victor·ia, do 
generalato sem o combate, da officialidade sem os soldados '? 

E' legitimo que nós estejamos a desviar, a attenção elo espirita 
pensante e do espírito passivo do povo, tirando-o das cogitações 
sobre as villauias do governo, sobre o descredito da honra pu
blica, sobre as podridões e rniserias do ragimen monarchico, para 
apresentar-lhe sem reparação infortunada o estudo escolastico e 
metaphysico dos homens que querem a republfoa '? 

Será de conveniencia partidaria crear vicias de fórma no pen
samento commum republicano, quando na essencia intima e no 
fundamento unico do regimerr governamental da republica, a so
berania é do povo e esta por elle é exercitada ? 

As affinidades de filiação p hilosopl1ica e a indole de pequenos 
detalhes da cogitação historica deverão preponderar sobre o tra~ 
balho de arregimentação de forças para o combate a travar-se? 

Pensamos em fazer a republica ou em proceder com rnethodo 
de processo scientifico ou systema de escola politica á classificação 
geometrica dos batalhadores? 

Quem deseja abandonar, neste momento agudo da medonha 
crise do imperialismo, a insania de sua movimentação tragica 
por sobre os destinos da patrià, para colher trophéos de triurnpho 
na subtileza de argumentação doutrinaria, na finura de delimi-
t açã,o algebrica de principias? · 

Quando o povo soifre, quando a oppressão á sua consciencia 
excede todos os limites da decencia e quando sobre a demencia de 
um monarcha meramente tolerado tripudia a, cobiça vergonhosa 
da riqueza por meio do Thesouro Publico e por meio da pusillani
midade, será o tempo proprio de se espremer o puritanismo de 
processos e de se verificar o rigor mathematico dos systemas 1 

Quando nós somos aperreados pelo insulto e pela venalidade 
daquelles que trocara m em sentimento de adio e de vingança as 
bençãos agradecidas de uma raça infeliz e barbaramente perse
guida; quando sobre a philanthropia deste magnanimo povo da 
America se atiram os baldões injustos de uma pretendida submis
sãó; quando, resignados, nós presenciamos as festas, os·idyllios, as 
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conjurações de respeito á aspirante de um throno que foi maculado 
tantas vezes pelo sangue dos captivos, sem qu_e a voz dos oppri
midos levantasse um espectro por entre as batalhas de flôres e os 
accordes inebriantes dos concertos de musica ; quando nos cum
pre a nós, pacientes e altruístas, chamar ao gremio dos homens 
de bem e amigos ela liberdade os novos c0ncidadãos, coopera
dores hoje de nossos destinos, mas desviftdos delle pela exploração 
info.mante de uns e pelo artificio fraudulento de outros ; quando 
tudo isso se dá é o tempo apropriado para discussões intestinas 
no partido repulllicano ? 

Não! 
E' necessario que nos detenhamos á beira desse precipício, onde 

nos espera a vergonha ou o ridículo. 
Sejamos cidadãos e não imitemos os vicio3, as formulas, os cos

tumes políticos que são trazidos pelas instituições que comba
temos. 

Façamos urna desinfecção hyg-ienica nos habitas que revestem 
o conviver rotineiro e monotono dos partidos monarchicos. 

Atiremos os nossos olhares entristecidos para a infeliz patria, 
e deante da oppressão que ella soffre façamol--0. livre. 

Não tratAmos do processo quando o caminho é comm11m e o es-
copo é o mesmo. . 

Trabalhar para vencer e não suppor a victoria para recuar. 
o nosso lemma é actualmente agir, actuar, provocar, resistir. 
Agremia.r forças, arregimentar os combatentes, dispersar os 

elementos de lucta por todas as regiões do imperio, disseminar em 
toda a parte uma partícula, siquer, da scentelha revolucionaria 
que fará o grande incendio ela monarchia, eis o que me parece 
util, proficuo e urgente .. 

Nós queremos a republica, trabalhemos por fazel-a. Corno 1 
Por que processo scientifico, por que meio, perguntaes vós no es
pirita escolastico de preestabelecer o impossível, de marcar a tri
lha do relam pago, de delinear o escopo do raio? O pr.ocesso . se me 
afigura um só nas suas mil modalidades. 

Nem esperar e nem paralysar. 
A evolução dos acontecimentos só aguarda o musulmano da fé 

política, no voltígear voluptuoso dos seus, sonhos de futuro. 
O retrocesso, o fallecimento na lucta, são o apanagio da co

vardia inconsciente que sacrifica o dia de amanhã. 
Caminhemos e para deaute, na consagração genif~l do povo que 

orgulha o novo mundo, destruindo, cpnfundinclo, agitando, em
barüçando, usando todas as armas, preci pitando os acciclentes, 
fazendocle nossa audacia a alavanca de Archimecles com que 
possamos rajar por terra esse monstro que persegue os povos 
infelizes: a monarchia . 

Na r epublica são todos livres ; o poder é responsavel ; a dele .. 
gação directa ou indirecta é fatal ; logo, a essencia é umn, e indi
visível nesse regímen político. 
. Si a dicfüclura foi• necessa.ria., ella será delegada., e portanto 
justificada; 



N·o kaleidoscopio poYque pas.,arni tanta:s vtsõe3 e tantas fantasias. 
só h a: u'ma figu'rc1 que impõe, só ln um astro que · illum-ina,, só ha_ 
uma força· q'ue age - Éf a soberan ia popular. 

Vamos creal-a, vamos> funclil-a com a nossa coec1gem, e o povo 
dirá depois, no seL1 movime-oto q u,tsi' inconsciente de sober .. uio, 
quem deverá ap011tar p:1ra os comp:tnheiros,.empunhando a b.1n
deira da Pcüril., o 0aminho para o gozo rla lib3r.lacle. 

A firm eza é tudo; a forma é multipla ; a coop3r ação é indis
pensa vel, é um de ri vati vo da acção. 

O chefü - o consultor, o homem calmo, o e3pirito prepu•ado, 
a eom;ciencb .. lirnpa , são um resultado, um pr,)du<3to de C)-exi~-
t0oci a de predic,1dos . · 

Dahi o conselho, dahi a conthnçt, dahi o p:wiominio sobre o 
grosso do pa rtido, d·tlü a imposiçfo, que não é sinão o resultado 
de delegação, e, por~anto, qu3 não pód3 tnzer deststt·e para a 
idéa. 

O nosso iilustre correligionario, eleito cl'left;) s,upremo do p tr
tido republicano pelo congresso ele S. P c1ulo, é um camp3ão an
tigo de nossa causa ; acha-se colloc,tclo na proeminenci t da 
direcção partidaria : está, portanto, no ponto m ais salien te ela 
lacta; observemol-o e sigamol-o n a senda unica qu.e- po1erá estar 
traçacl·.1, à aspiração sua repu blic 1na: a destruição da mon ard1 ia . 

O valente propaga ndista, que publicou um ma,nifesto di ver
gente, é um patr'i üta, é um bafalha,dor aud.az, é um revolucio
naria convencido, cooperemos com elle no pens:1,mento commum: 
a destruição dtt monarchfa .. 

Decidir po r plebiscito qu 'Ll é o c!nfe, _p3l'g·uutar ao povo qual o 
nome que deve figurar no caheç;;Jho ,to ex:erc to democratico, 
sabe:t' por apuração de suffragio3 qual eleve S9r a jerarchia, ele 
cada um delle.s na consanguit1iclacle política, i'e ;.mblic::w a , é de3 <Jia'l~ 
o pensamento que nos domina, é desvirtuar a inclole elo regímen 
grandioso que procurnmos conquistnr. 

Finalmente, para em uma só pstlavra ser 1w2ciso no meu 
pen :ia mento,. direi com a m ajor lealdade: o meu chefe é o prin
cipio republicano ; a mioha escola é a d,1 firmeza e S3riecl,,cle 
nos arraiaes democr,lt icos; a minln filiação philoso·phiclt é a que 
acceita um soberano unico:- o Povo. 

Coopero com todos os companlrniros no limite da minha 
acti viclade poUtica e da minha cà p..1cidacle mo :lesta de acção, con
siderando como accidente o predomínio ua ori 3ntaç'lo ou direcção 
de quem quer que seja. 

Estarei com todos que desej 1.111 destruir a monarchia ; m0 é 
inclilforeote o contacto dos sonhadores; não repmlio d out 1·ance 
as modalidade,;-de stn1etura, de processo, de apparelho, qu·and0-
tudo isso seja acompanhado do que é capíbl para mim no mo
mento actu<tl : o trab tlho effectivo, efficaz e sincero em prol 
da Republica . 

Nestas condições, eu me presumo no direito de poder dizer: -
Avancemos todo,; reunidos, sem confusão, sem anarchia, com a 
disciplina imposta pela idéa commum, n'1 collabor ação indispen-

R . 13 
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savel dos esforços, na!expansão e na explosão elo nosso sentimento, 
tendo em vista tão sómente os perigos da tempestade que se 
approxima, mas co1~ o desprenclim.ento estoico ~le entregar ao 
mais brc1,vo e ao mais for-te a bandemt da Republica. 

Sejamos patriotas e de3appar .eceráo_infortt~oio_da divergenci,a; 
conqttistemos a liiJerdade e ella sera o qumhao de todos nos. 

Rio, 31 de maio de 1889. 

SAMPAIO FERRAZ 

( Repu/J!i~a Brnziieira .) 

Silva Jardim, como agitador 

E' bem lúllga e difficil a gestação dos Philopcemens. São bem 
raros os rege neradores das nações aviltadas ; e é sempre elo seio 
das multidões, acostumadas a respirar o ar de um antro amb:ente 
que não o ambiente emp 3stado das côr-tes e dos salões do3 u ulicos 
e nababos, que r ebentam as explosões da indignação contrn a 
resis tencia egoisticét e retardatarüt elos despotas coro::tdos e as 
demasias do poder publico. 

Ha quarenta e um annos, um corajo,o tribuno pernambucano, 
sentindo arder em chammas o seu grande coração ele patriota, 
fez de subito brotar das entranhas de sua terra nr:ltal aguerridas 
legiões ele combatentes, clamando por u 111:., constituiu te, em 
nome .ela, liberdade perseg·Llida e elo interesse brazileiro offonclido 
pelo imperialismo sedento de ma.ndo, de dinheirn e ele sang·ue. 

A patl'ia heroica de Fernandes Vieirtt, de Felippe Camarão e 
de Henrique Dias, vilmente atraiçoada pela perniciosa politica 
da côrte do Rio de Janeiro, com que dóe não viu trespassado por 
insidiosa bala mercenaria., dentro dos muros cio Recife, o corpo 
do Briareu, não myt l1olog· ico, mas ele carn,J e osso, que se 
chamou Nunes Machado ! 

Mas o sangue braziltJiro tão g·enerosamente derramado em 
1848 pelos espartanos da Revoiuçao Praieira não foi perdido, 
íülizmente, pant a sa.nta cc1 ns1 ela democracia americafüt . 

Os homens do chamado partido liberaJ, após a infrnne per
seguição e a cruel derrota que lhes infligira o ckispotismo imperial, 
e m 1842, não quizeram conven cer-se de que era chegado o tempo 
de desesperarem de vez do futuro de sua causa, á sombra da 
realeza bragantina e da Carta Dittorgada de 1824 , - est3, de
negação radical da soberania do povo e das liberdade, publicas . 

Mito grado as terríveis lições ela historia, elles consentiram 
em ser mais uma vez deposi_tarios da coufiança da corôa, para 
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serem logo mystificados e annullado3, como realmente o foimm, 
·por sua poli tica astuciosa e corruptora. 

O grande estellionato político de 1868 (assim classificam os 
liberaes a quédc1, do g·abinete Zacarias, devida c1, um capricho elo 
Sr . D. Ped1'0 II ) a indt1 veiu demonstrar ao povo que r eformas 
clemocraticas e throno dos Braganç1s, civilisação amGricana e 
monarchia constitucional stío termos incompati ve:s, são idéas 
que se repellem. 

· Digam o que disserem os doutores elo constitucionalismo do 
velho mundo,- a grande verdade é esil"t, que o mais illustre 
po3ta deste seculo fez g7rar em volta do globo : 

Faça, o que elle fizer, qua,lquer mon~rcha 
E' sempre a sommc1, do3 monarclus todos, 

Inda mesmo os melhores causam sempre 
A dór, o pranto, o soffr·imento, a morte. 

A nação, com a '..loa f:i que ,"\. car1.1cteri;;a, a pl' in cipio jLllgou 
uma cousa séeia e digna de a,pplausos o celebre mote ela velha 
bandeil'a liberal -- Refor.n:1-a ou Revolução : 

1fas qual não foi a sua surprezc1, e in dignação, quando ·viu os 
liberaes a,cceitctrem de novo o poder, nãr) como uma consa,gração 
da victoria de suas icléas, mas como um misericordioso favor füt 
realeza, como unm capitulação vergonhosa perantG o sordido 
interesse da clynastia de Bragança! . . . 

Com e:ffe ito, foi o Sr . Sini rnbú , o chefe do gabinete ele S dej11-
neiro de 1878 , quem, por inspiraç5.o ele seu imperia l Senhor, 
,1bateu o 01·gulho elos pretensos democratas do seu partido, con 
fessaudo em pleno parlamento qne e:,te não alcançara o poder 
p 3Ja força de seus principio;, políticos (sic) , mas, sim, por unn 
g raça da corói. (! !) 

E' que o:, chefes liberaes trahiram a sua bandeira e saccifica
ram os seus princi pios á sêde elo mando, ao ,tmor das posições 
e levadas . D'est'arte os chefes do liberal ismo foram os proprios 
covei ros do seu partido, digno de melhor sorte . 

Hoje, o pa lz não mais acredifa nos velho-; conselheiros do 
imperjo, nos homens gastos d,1. monarcl1ia e lastima-- os devoras, 
como um proclucto mesquinho deste meio artificil1l e corrupto, 
creado pelo imperador e SLUt côrte . 

Tão car,1, nos tem custado a experiencia, do constitucioncilisnio 
Llo ve lho mundo ! Os factos ela nossa hi3toria clemonstr•am à toda 
evidencia que semelhante instituição é inadaptayel ao meio 
americano . 

O paiz precisa ele novos homens, de novns icléas, de novas 
instituições, de uma nova sociedade, de uma nova patria . 

O paiz tem sêde ele movimento, ele rençivação e de progresso 
em todos os ramos da actividade humana. Urge sah ir11103 uesta 
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situação desmora lisadora, desta podre estagnação, que é a nossa. 
deshonra perante a America. 

Tenhamos fé bastante nos moço _; enthusiastas e sinceros que, 
como Silva Jardim, personificam o mais acTysolaclo amor da patria 
e da humanidade . 

·A Republica não é uma nova seita, não é um novo partido: é, 
sim, uma nova sociedade, no seio ela q uai podem m edrar todas as 
virtudes masculas, todas as idéas sãs, todos os interesses legi
trimos, todas as aspirações nobres, todos os caracteres de fina 
tempera, sem o perigo do patronato e da i ufh1encia de familia 
(olygarchia, a qurl só tem se de3envolvido entre nós, g raç1s a 
sua a lliada - a monarcbia) e sem receio ela pretens'.t sabedoria 
offi.cial. 

Até hoje não temos sido um povo livre, mas o Imperio, e este 
é o egoismo que degrada e a hy pocrisia que a traiçô :1 . 

Saibamos, os braz ileiros, amigos ela verdadeira paz, da verdD.
deira ordem e el a verdadeira liberdade, qu e é a justiça,-libernes 
ou conservadores sinceros, pois que a Republica não os exclue: 
saibamos todos os bons pn.triotas significar ele um modo eloquente 
e leal ao indefesso propagandista republica.no, ao generoso pro
pug·oador ela regeneração cli1 p:1tria a profond.a syrnpathia que a 
todos lrn. inspirado a sua perseverante e iutrepicla att itucle , em 
face dos aconteci1i1entos políticos que trazem agitada a gr.:nde 
alma nacional e constituem os symptomas precursol'es ela, quéda 
do governo elo privilegio e do feliz act vento ela Republica Feder,ll 
Brazileira. 

Aclrnil'emos em Silva Jardim o g·enuino representante ele rr.n .is 
de urna geração ele martyres illustres que t antas perseguições 
soffreram, uns, e cleeramaram o seu sangue generoso, outros ) 
pela patri a republicana. 

A semente ela revolução clernocratica, regada c.om esse sang· ue, 
germinou ja· ha muito tempo, e é hoje em dia planta viços ci que 
se esforça ror dilat'lr no espaço livre os seus vigoroso3 rebentos .. 

E' nosso dever, é a tarefa sagrada clo3 homens de boa vontade 
e. n[o contaminados ainda pelo., virus da conupção mon archici1 
fazer com que ella brevemente produza os mais preciosos fructos, 
Mas a mesma revolt1çâo, para o fim de produzir o resultado 
tantas vezes almej ,1clo e outras tantas fr ustrado, isto é, a reali -. 
zação completa ela nossa maior conquista no presente seculo - a 
Republica Federa l, p recisava de um orgão na alturn do no:;so 
actual momento bistorico, necessitava ela palavra de um ora,do.r
imperterrito e convencido, em cujos masculos accentos se ouvis
sem todos os tons da escala do sentimen to humano, de.;de a 
ironia pungente e es ]arninha até á phrc1s•3 ca.clente e t yranui cida. 

Pois bem : esse orgão temol-o, ho,i e, na pessoa do valente cle
mocr,lt L Sihra Jardim. A democracia american:i tem nelle um 
dos sous mai3 fieis in terpretes, O sangue precioso que cfrcula em 
suas veias é bem o sa ngue ele Felippe elos Santos, de Tiradentes., 
do padre Roma, do paGlr0 Miguelinho, ele Frei Caneca, ele Bellto. 
Gonçalves) de Pedro Ivo, de Nu!leS Machado .. São os mane.3 dos. 
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nossos av:ós patriotas; republicanos de 1720, de 1789, ele 1817, de 
1824, de 1831, ele 1835, de 1837 e 1848 que estão agora a .fallar 
pela, boca do joven tribuno de 1889. 

E' bem certo que os mortos cada ve'Z governam mai.:: os vivos. 
Somos bem filhos de 89, - data duas vezes legendaria para·.'OS 

republicanos do Brazil. Sim, herdou o nosso espirita a - Decla
ração dos direitos do homem e do cidadão - e o nosso coração o 
acendrado patriotismo da Conjiwação 1Wineira. 

MONROE• 

(Rege1Iera.oão, <1e ·21 de julho de 1889.) 

Fraternidade 

'-
« Todas as g-randes conquistas l:ociaes teem sido devidas á união 

e fraternidade que tem sempre existido entre todos os adeptos de 
uma idéa. 

A união faz a força, axioma antigo, mas que cumpre lembrar 
áquelles que, enciumados uns, e arn biciosos outr0s, teem em vista 
antes as suas personalidades do que a causa que querem servir. 

Ne<:tas columnas temos sempre proch,mado a n ecessidade desse 
grande principio, que poderá resolver em tempo curto o nosso 
triumpho. 

A nossa opinião, temos imrnensa satisfação em declarar, tem 
sido louvada por nossos concidadãos e correligionarios, pl'inci- . 
palmente cio interior, que nos teem confundido com as suas atten
ções e favores, aliás immerecidos. 

No momento actual, em que o paiz passa por urna crise das 
instituições, devida aos constantes erros ela monarchià, é preciso, 
é necessario que l18ja a mais perfeita união ele vistas entre todos 
os nossos correligionarios para que não percamos, corno em Wi3'1, 
a occasião ele fazer triurnphar a nossa causa, que é a causa da 
patria. 

Mais patriotismo, mais abnegaç-ão e mais FRATERNIDADE$ do 
que earecemos para triumphar completamente. -

Os esforços diEseminaclos pouco ou nada produzem. . 
O interior- tem dado exemplo á càrte, unindo-se f'ràtérnalmente 

todos os correlig·ionarios. 
Deixerno~nos ele invejas •e despeitos, e todos unidos cooperemos 

na ·razão de nossas forças para a 11ealiz::,ção elo nosso ideal tépu-
blicano. » · 
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Transcrevemos da R a1nib/ica Brazileira, como axiomas politi_
cos em que se devem inspirar os nossos correligionarios, si o 
movel, que os leva, a adherir á idéa. republicana. não for sim
plesmente uma futilidade tal como a de ver cercado o seu nome 
pelas nossas mnis en comiasticas palavras. · 

Não fazemos referencia. Pugnamos pelos interesses da. causa, 
procurando cong-reg·ar todas os elementos vitaes. 

Ora, ahi se approxima urna quadra em que a união do partido 
pôde ser o principio solido em que se firme o grande edificio da 
regenen1ção política social. 

A campanh[t eleitoral que se approxima não é simplesmente 
uma victoria de urnas que se disputa, mas uma sentença de vich~ 
ou ele morte para a monarcbia ou para a Republica Brazileira. 

Coneligionarios, vinte annos ele serviços já feitos valem uma 
reéómpensa.. Trabalhemos. 

( ,::;lad o de Swocabn, ele 10 de julh o d r; 1380.) 

Pe1a Republíca 

O parlamento brazileiro, rejeitando o requerimento apresen
tado nà sessão do 17 do corrente J)elo clistincto Sr. Dr. João 
Penido, mostrou-se tal qual é - uma simples rigreminção de 
esfaimados elo poder, que não se importam com os interesses do 
paiz e só cuidam elas mesquinhas conveniencias pessoaes . 

. Col'n se sabe, es~e requerimento tratava ela averiguação elo es
tado de sande do actual imperante, afim de ver si tinha applicação 
o art. 126 da Gon stituição, que diz: « Si o imperador, por causa 
physica ou moral evidentemente reconhecicln, pels. pluralidade de 
cada uma das camaras da assemblés, se impossibilitar para go
vernar, em seu Jogar governará, como regent2, o príncipe 
imperial, si for maior de dezoito annos.» 
· Ora, é sabido de todos que o imperador não se acha, em estado 

de governar. A gente do paç:o e o governo, porém, afürmam o
contrario. A elles, portanto, compete a prova da amrmação, e si 
o n1inisterio tem a certeza do que diz, não poelenios comprehender 
qual a razão por que se esquiv8. a, 11103trar a verclacle ao paiz. 

A occasião de desmen tir os boatos que geralmente correm apre
sentou-se; mas o g·overno, que finge sinceridade, dizendo que 
qtrnr que os seus actos sejam todos discutidos, negou-se resoluta
!llente a decidir a questão, prohibindo acamara que approvasse 
o impertinente requerimento. Dizemos prohibir, po1'q~e a carnara 
dos_ deputados não passa ele um domínio do governo, que faz deJla, 
tudo que quer. 
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E o povo brazileiro, que elege os seu3 representantes á ~ ssem
bléa naciona l, com o lirn ele fiscalisarem a ctdministração publica, 
e zelar dos seus direitos, tem agora a satisfação ::te V';)r que os 
seus delegados desempenham o seu encargo com o ma10r escru
pulo possi vel. 

Os deputados, t an to libera.es como conservadores, teem medo
de cahir no desa grnclo cln sattas influencias que dirigem e felicitam.. 
esta nação, e quando se trata de uegocios como este unem-se afim. 
de salvagua rdar os seus interesses pessosies, que estão liga.elos 
aos interesses elas ta.es altas inrZiiencias. 

Apem,s um deputado li beral, o Sr . Pacifico Mascarenhas, 
mostron inclependencia, votando a füvor elo requerimellto. Com. 
certeza, este Sr. deputado será ele ora, em deante um desprote
gido, porque ousou cumprir o seu dever para com os seus elei
tores e o seu paiz, 

O ci· ime por elle commeltiuo não ficara, . por certo, impune-,. 
pois os governantes se esquecerão das suas i:iromessas, dos seu~-
cleveres, ele tudo, menos de.s t es a ttentados ás suas commodiuades. 

Comarejeição do requerimento do Sr . Penido, feitapelacamara. 
elos deputados, confirmou-se o quejáenisabiclo: que o imperador
não pôde mais governar, e que o 3° reinaclojá. se inaugurou d&· 
facto. 

FicOLt tambem prova.do o servilismo da camara, que mostrou.-, 
mais urna vez ú nação inteira a sua t"ülta de hombridade e pa--
triotismo, a s 11a baixeza. e sub~erviencia, e paten teou o miserando · 
estado de desrnora list1ção a, que reduzir,1 m este hello pa iz essas 
duas negrns instituições consocias-a escravidão e a monar chia, . 
a primei r-aj:'t. eliminada, e-asegnuda prestes a tombar nos abysmos 
da Historia , condemnada por seus crimes e repellicta pela indi
gnação popular. 

Commente o- povo brazilcliro o proceuimento do governo e da,. 
camara, e veja si t em ainda alguma cousa a, e::.perar delles, a 
não ser o que e lles t eem dado até agora- uma triste amostra da. 
influencia corrupto: a que a monarchia exerce nos caracteres. 
dubi os, que em geral vicejam á sua sombra, 

(Patriow , de 26 de m::tio ele 18S\J), 

Regimen ela calnmnía 

A monarchia começ:a a falsificar. 
Não lm. muitos dias, um t elegrêllnma expedido ele Lafayetteo 

annunciava que o republicano Silva Jardii.11, em um discurno que-
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pr-oferiu, aconselhou prudencia aos seus correlig'ionarios como 
· meio de evitarem conflictos com os ·monarchist,1s. · 

A fórma dada áqu_elle telegramma fazia crer ·aos que o lessem 
que o distincto propagandista começava a temer as manifestaçõ·es 
de guerra dos seus adversarios políticos. 

Quem o transmittiu a imprensa fl·unli-nense, f'el-o na convicção 
de publicar o desanimo elo e:hefe democrata, seu desespero com 
relação ao 'triurnpho ou ao prevalecimento dos principias que 
e'Jle dívuJg·a, porém não conseguiu mais do que attrahir a ad
versão geral , porquanto todos verificarhm pela leitura ele outro 
Wlegramma, qne tarnbem foi publicado pelos principaes jornaes 
\la côrte, que não passava. de uma calumnia muito vil, de uma 
mentira muito bain a odiosa attitude que era attribqida, a Silva 
Jardim. Este OTitro telegramma que trúuxe o desmentido formail 
ao primeiro, de que fizemos menção, expediu-o o proprio chefe 

, calumníado e, portanto, ninguem poderá recusar a veracidade da 
c.cintestação que nelle -vem contida. 

Agora a outro ponto. 
Foi necessariamente um adversaria quem expediu o despacho 

telegraphico que accusa de covardia e de pusillanimidade ào 
Dr. Silva Jardim. Foi, porque não podia deixar de ser . A bai
xeza de caracter capaz de semelhante pratica sómente póde ·~er 

. encontrada em indi viduos gastos pela pressão .-: o regimen mo
narchico; só elle pócle ter servilisado tanto, pócle ter corrompido 
tanto a alma de um homem. 

Foi um monarchista, como automato, sob a responsabilidade ;do 
· governo. 

Quem se demora a crel-n 7 
Exemplo, as correrins da côrte, que foram ordenadas pe1o 

Sr. conselheiro João Alfre,do; exemp lo, os acontecimentos, jà tão 
conhecidos, de Valença, de s. Jo:::é, de Pactua e de S. Fidelis, ·em 
que tamanha parte compete ao governo. 

Nós, por isso, começarno3 por- estas pa.Ja-vrai:\ muito simples, 
mas que exprimem muito exactamente a situação - a monarchia 
1:omeça a falsificar. · 

Elia ten agentes ror toda parte, delegados com poderes para 
violar desde os mais simples precc-itos do direito r acional até á 
lei sur rema elo paiz: falsificando, opprimindo, matnnclo, impe
dindo a pratica de quanto não seja util aos seua terriveis des
ígnios. 

Estnmos entre espiões. 
Estamos sobre o abysmo. 

(Transfbrmacâo, de í de ma io de 188 J. ) 
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Está proximo 

A -Repub lica j á não -é Hrna ut0pia quasi que pa:ra a t otalidade 
dos br,izileiros . . 

Hon'tem a lguns ·dizia111 ,- qua ndo se lhes fallava nesta fórma 
de governo : .Republica no Brc.zil nem os nossos netos v erão .. 
·Hoje esses mesmos já estão scientes que eUes proprios a a1-
cançarão . 

·Esta é a verdade. 
Algvns, levados pela ignorancin, ou pela preguiça de estuda

r em o nosso desenvolvimento prog-ressivo, ou pela fa lta de 
educação civ,ica ; outros, pela m a fé, ou por se acharem presos 
ainda á mesa dos orça mentos, ás migalhas da verba secreta, 
ou acorrenta dos a carunchosos preconceitos - procm·am razer 
calar no animo dos nossos concidadãos idéas sinistras e pavorosas 
com re lação á, Republica, taxando-a de de sordeira, ele anti -reli
giosa, de immorat, de malbaratadora elos cofres publicos, etc. 

lsto tudo, porém, é i nexacto. 
A Republica, com ser 0 g·overno do Povo pelo Povo, é a fórma 

governamental onde mais a ordun se faz sentir, porque é nella 
que mais progride o cornm ercio, JJorqne é nella que mais pro
gride a agricultura, porque -é nella, emfim, que mais progricle, 
mais se desenvolve a activiclade ·elo homem, qualquer que sej a a 
sua, manifestação, e o progresso nada é mais que o desenvolvi
mento da ordem. 

Dizer-se que a R epublica é a desordem, é tlesconhecer comple
t amente a harmonia l)olitica e social que nos apresen tam os 
Estados Unid os, a Suissa, etc . 

A Republica não é um governo anti- rel igioso, porque é um 
·governo tolerau te. ·Ora, qnem tolera não persegue, logo seme
lhante qualificativo é absurdo, é mais ainda, asnático. 

Não é govern o immoral : haja v ista ao que rn passa nas /R,e
publicns ac luae~, onde a i·amilia. é tão respeitada como nas 
monarcJ1ias que de rnai•s respei tadoras se pr ezsm; e em muitos 
casos, e em muitas circum stancias, nas Republicas a fam ilia -é 
mais, mas mesmo muito mai s respeitada, qualqu er que seja a 
sua condição, porque a Republica é o governo da igualdade. 

A Republica não é o governo do desperâ icio. S-ó uma ignoran
cia crassa cu uma r equintada má .fé podErá attribu ir-Jhe tal 
caracter, 

·Neste secu lo , diz um escriptor, talvez 11ão l10uvesse uma 
administração financeira ião saoia e -t ão previdente corno a 
de T hiers. · 

E si não, vejam a Fra·nça, ·que, calcada pela enor-me contri
buição da g-uerra do imperio, imposta pelo príncipe de Bisrnark, 
não dobro u a cerviz , e, graç·as ·a :1-cl·rninistração do seu illn~trado 
µresidente, -póé:le dentro em pouco ver ·sa ldada ·cornl')let-amem:te 
essa divida. 
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Nos Estados Unidos a riqueza totaJ em 1850 era avaliada em 
mil sei::;centos e oitenta ·e ·seis milhões ele libras esterlinas, 
e 30 annos depois, isto é, em 1880, a sua, riqueza attingi:1 a nove 
bilhões setecentos e noyenta milhões de librns esterlinas t 

E ainda havera quem diga que a Republica é um governo que 
malbarata o dinheiro publico 1 ! 

E' preciso que fique bem patente o que disse o nosso chefe em 
.seu manifesto - Nós que1•emos a Republica tal como ella deve 
-ser - um governo ele liberdade, de igualdade, ele fraternidade,. 
ele justiça, ele paz, de progresso e de ordem; de g·arantia pam 
t0clos os direitos e de re.speito para todos os interesses legitimas. 

(D o Jorn «l elo Poo:; J e -1() de jull10 de -t83\J .) 

Tel'l'a de beocios ! 

Dizemos terra de beocios, para não dizermos cafraria. 
Tal -é a idéa que cootristadamente nos acode ao meditarmos. 

sobre o edital expedido pelo Sr. José Basson , liberal, que
actualmente occupa a cadeira de chefe de polícia da capita l ele
um lmperio, que se diz civilisaclo e elo seio ele cujo povo se tles
tacam vultos mai.3 e.specnlaclores do que patriotas para dizerem 
e proclamarem que não ha paiz no mundo onde se goze de tanta. 
liberdade como o Bl'azil. 

O eminente escriptor e provecto jurisconsulto Ruy Barbosa, . 
. este grande blento que, embora atassa,Jhado pelos homens da. 
Tribuna, é sem duvida algum[\, a cabeçJ, mais prepar-ada da 
actualidade, acaba nas columnas do Diario de Noticias, esta 
folh n, que deve ser lida com av idez por todos os verdadeiros 
patriotas, que nella Leem muito que aprender, de demonstrar com, 
a historh da Inglaterra em mão que entre aquelle povo ha muito 
mais liberdade, muito mais bom senso, muito mais caracter elo 
que entre nós. 

Seto tentntivns de morte contra a rn,inha Victoria não produ
ziram mais do que uma condemnação a degredo por sete annos e 
uma reclusão por 18 mezes. 

A nilção, o goYerno e a policia não abalaram-se, não commove
ram-se, não corr,ecliaram, não fingiram-se Cl')mpwigiclos, contris
tados, não especularam com taes acontecimentos, e antes
deram-lhes a importancia que merecüun. 

Entre nós, quo jàmais pensamos em annulla.r o imperador do 
Brazil por meio da violencia, entre nós, que o recebemos ele seu 
.pae envolto nas füchas infantis, pois que ao ser tangido deste 
solo pela soberania do povo, seu pae o deixara no berço entre-
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r::t1'0S criados no casarão de S. Christovão, para nol-o recom
meoclar de bordo da náo 1iVar rpite, a que se recolhera; entre uós, · 
que o alimentámos, que o educámos, que o acclnmámos rnai.or 
antes elo tempo, que nos habituamos a olhal-o como o primeiro 
brazileiro, como nosso cont.erra.neo, levanta-se um dia, após 
50 a.nnos de reinado, um infante, um tresloucado, um imbecil, 
tal vez, um infeliz, mais digno da commiseração social, como o 
proprio imperador o declara, e dominado, talvez, pela monomania 
ele ver füllar cb si, finge que atira no segnito elo imperador, 
depois ela ]Jassag-em <lfüte, urna bal.1 de r,wolver, facto que, não 
ha Lluvid[\, aJgunm, é digno de reprovação, mas que não tem a 
importancin, que se lhe está dando. 

Eis que ve-se a capital do imperio a braços com um estado de 
sitio, pois CJ ue a tanto equivale o edital do Sr . J ase Basson. 

Entretanto este edital, 11ó3 o a1firmamos, em outro qualquer 
paiz não seria ac.üado, simplesmente porque n em elle é oppor
tuno, nem tem fundn,rneoto leg·n.l . 

Diz a Constituição que P.enlmm cidadão - póde ser obrigado a 
fazer ou deixar üe fazer aquillo que não esteja prohibiclo por lei, 
e que nenhum neto elo cidadão sera classificado delictuoso sinão 
em virtnde de lei Dnterior que o qualifique. 

Mostre-nos o Sl'. chefe de policia ri, loi que prohibe um cidadão 
qnalquer dar vivas a republica-; mostre-nos o Sr. José Basson o 
artigo elo cocligo que classilica ele crime e marca penas áquelle 
que brade - viva a republic[L. 

Ao contrario, diremos a S. Ex. que pela Constituição ninguem 
póde ser perseguido por motivos politicos ou religio:,os. 

Si rebentasse uma revolução armada e esta tivesse por fim os 
crimes previstos nos artigos apontados por S. Ex: . , o caso mu
daria de figura . 

Agora v ejam o que diz o art. 90, pelo qual S. Ex. promette 
processar a todo aquelle qt.:e bradar - viva a republica: 

« Al'l. 90. Provocae directameute por artigcs impressos, li
thog-raphmlos, ou gravados , que se distribuírem por mais de 15-
pessoas, ao., crime.? especilicaclos nos arts. 68, 85, 86, 87, 88 e 89. » 

Ha aqui as palavras - dar vivas á repub lica ou morras a mo-
narchia ? ' 

Não de certo. 
E S. Ex:. deve saber que onde a lei não distingue, ninguem 

pócle distinguir. 
Vejamos :1g-ora o que dizem os artigos abaixo: 
« Art. 68. Tentar directamente e por factos destruir a incle

pendencia ou integridade do imperio. 
« Art. 85. Tentar directamente e por factos destruil' a Con~ 

stituição poli tica do imperio ou fórnm de governo estabelecida. 
« A1·t. 86. Tentar directamente e por factos destruir algum 

ou algnns dos arti!!oS <la Constituição . 
,< Art. 87. Tentar directamente e projectar dcsthronisar o 

Imperador, privai-o em todo ou parte ele sua n,utoriclade. 
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« Art. 88 . Tentar tlirectamente e por factos urna falsa justi
ficação de impossiuilidade pbysica ou moral do imperador . 

« Art. 89. Tentar clirectamente e por factos contra a regencia 
ou regente para prival-os em todo ou em parte de sua autoridade 
consti tuciona 1. 

« Art. ~97 . Usar ele armlls otrensi.vas que forem prohi
biclas. 

« J\.rt. 285. (Este art igo refere-se á ·prohibiç.:"í.o seguinte, da lei 
ele 6 de junho de 1831, ar t. 2°): E' prohibido todo o ajuntamento 
nas ruas, praças e estrad as , sem algum fim justo ou reconhecido, 
debaixo da pena de um a tre mezes de prisão. - (O artigo do 
codigo é expresso nos seguintes termos): - « Julgar-se-ha com
mettido e te crime (o de ajuntamento) reunindo-se ti·es ou mais 
pessoas com a intenção de se ajudarem mutuamente para com
metterem algum delicto ou para privar illega lmente alguem do 
gozo ou exercício de l1 lg um direito ou dever.» 

« Art . 286. Prati car em l1 jun tamento illicito algum dos actos 
declarados no l1rtigo anteceden te . 

« Art. 287. Si o ajuntamento illicito não tiver por fim impedir 
a percepção de alguma taxa, diTeito, contribuição ou tributo Jegi
timamen te imposto ou a execução de alguma lei ou sentença; ou 
se for de tinaao a soltar algum réo legalmente preso.» 

As penas relativas aos arts . 286, 287 e os~ que se referem até 
293, constam de multa ·. 

« Art. 293. Aquelles que, fazendo parte do ajuntamento illicito 
se não tiv i·r em retirado do Jogar um quarto de hora depois da 
terceira admoestação cio juiz de paz, ou que depois de desfeito o 
aj untarneuto se tornarem a reun ir, incorrem em multas , 

« Art . 294 . Aquelles que commetterem violencias depois da 
primeira admoestação do juiz d paz.» Penas de prisão, como as 
rela tivas 80S outros artigos que citámos, exceptuando as que 
acarretam multas, como dissemos acima. 

Acaso ha por ahi alguma dispo ição vedando o grito de - viva a 
republica ~ 

Mande S. Ex. tambem prohibir que se toque a Marselheza., 
mande quanto antes, porque S . Ex . sabe que este hymno electrisa 
até aos « cada veres ». 

O que nos admira é que haja jornaes que se dizem indepen
dentes e não profliguem semelhante attentado ás liberdades pu
blicas . 

Qurinto à indi:trerenc,:a do povo, não nos admi ramos, porquo é 
para isso mesmo que nas es•:olas publicas deste imperio não se 
exp I ica aos a lumnos a. Constituição e nem o codigo . 

lsto é bom para as republicas do Prata, para os selvagens, 
como lhes chamam os satrapas da mouarchia . 
. A monarchia bra zileira ~ó quer governar uma nação de beo

c1os. 
J~ sabemos o que querS. Ex., quer que, em vez de bradarmos 

- viva a republica, ·nas nossas festas patrioticas, escreva mostaes 
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palavras em bandeirolas vermel111s-e com ellas enfeitemo3 o re
cinto das nossas festas e as ruas por que passarmos. 

IS assim não bradaremos - viva a republica, _apenas os proprios
rno·narchistas lerão - Viva a Re.publica ! 

J. F. DA CONCEIÇÃO 

(Repu blica Brc,=i!eira, de 23 ele julho de 1889 . ) 

Vozes da Republica 

E' uma mentira, e uma perfidia á Histori a respeitar a monar
chia no Brazil como instituição instituída. 

Todos os movimentos autooomicos da nossa histor ia foram 
sempre feitos no sentido da republica; em Minas, na Bahia , em 
Pernambuco, em S. Paulo e no Kio Grande. 

A indep3nd.encia ele 1822 foi uma, satisfação lacunosa; uma 
conci liação entre os interess3S merci.1,ntis da familia de Brag·ança 
e o oclio elo reg-imeu colonial, que se tornara imp ::issi vel, desde que 
D. João VI veiu refugiar-se e fundar uma córte no Rio de Ja
neiro. 

1 I 

Si, pois, todas as nossas as_pirações ue ideal político se resu
miram na rlemocracia pura-, a instituição rnonarchica foi apenas 
um factor intruso e sem prestigio tradicional. 

A monarchia foi feita p3lo resto da comitiva de D. João VI, 
que aqui ficou, por ella e para ella,. 

O povo brazileiro nunca sonhou re's, nem imperadores; si 
mesmo acceitou a monarchia, que perfidamente se insinuara , foi 
porque nesse tempo a ficção do constitucion:tlismo er.1 uma in
venção recente, illuclia e par ecia s"3.tisfazer aos democra.tas in
experientes. Mas quem hoje presta fé ao constitucionalismo mo
narchico ~ 

UI 

Os republicanos de hoje con,tituem o unice pa•rtid.o actual de 
verdadeiro ascendente; provam-no a attitucle dos liberaes, que 
füzem propaganda contra a republica, fazendo dess,t propaga.nela 



um degráo paea alcançar a mão do solJerauo; provam-no as 
affiemações do liberal Ruy Barbosa, que na extrema, elo pa,rtido, 
se collocou, ao lado dos republicaoos, pedioelo as geancles refor
mas, prova-o o liberal Joaquim Nabuco pedioclo a, federação como 
unico remedio; provam-no os cons::ffvadores, que são forçados a 
liberalisarem-se e a fazerem concessões á icléa nova nos seus 
propri'Js orgão3 officiaes e ofüciosos; prova-o um prnprio ministro 
da corôa alfançando que a monarchia é apenas tolerada o cahirá 
logo que a Repub lica tenha o numero arithmetico sufficiente 
para dereocal-a, visto como moralmente a instituição rnonar
chica já não tem apoio, nem seguranç:i. na opinii"l.o; e prova-o, 
finalmente, o imperador, que se dizia republicano por llnmorismo 
e que hoje não e,3tit tão doente que não saibét cal:1r-se sobre o as
sumpto. 

IV 

A attitucle dos republic1L1103 deve ser a da lucta, qualquer 
que seja a situação dos combatentes. Os republicanos, ainda 
quando não po3sam vencer, devem perturbar e trnbal11ar para o 
anniquilamento dos partidos monarehicos. Aomle os rapubl icanos 
não possum representar a victoria, teem o dever ele representar 
a discordia do partido que goza do p::>der. Quando o republicano 
nã.o pucler eleger um republicarro, deve eleger um liberal, para 
anniquil ,ir os conservadores que governam, e devem eleger um 
conservador, si os liberaes governarem amanhã. 

Trabalhar para construir. 
Pleitearem todas as eleiçõss, geraes, provinci::i,es e muni-

cipaes. 

V 

Em toda a 11atria existe o embryão S8ntimental do republica
nismo. E' preciso desenvolvel-o, fecundando-o com a palavra, 
com a cloutrin3' e nnsmo com o espectaculo da miseria elo fuoccio
nalismo e dos votantes que crearam toda a mesquinhez, tocla a 
sordidez que a crise actual revela 1m. mais luminosa evidencia. 

Os br,tzileiros deve:11 ter apeendiclo pel.t experiencia que um 
p0vo sem educação civica de narh vale ; a indifforenç[l, deste 
paiz pehts eleições, que sempre foram feitas em proveito el e im
becis . de a,rgentarios , ele politicões ignoec1ntes, ele compadres, ele 
nullidades intellectuae.3 ou de sabedorias exploeadoras ou ele 
pobres de espírito inconscientes, foi a causa do seu atr-azo n os 
seus int,3resses, nas gTétudes questõ:is que agi t::un a a lma na
cional e a. ca.us::i. de tornal-a pobre, a, despeito de tocbs as na
turaes riquezas, e a mais desgraçada ele todas as suas irmãs 11:1 
America. 

Porque, digamos a verilade, o brazileiro sempre viu no man
dato ci vico um simples meio de arranjar emprego, ou ele pagar 
obsequio3 sob a fé el e pares de tamancos aos fidalgos ela terra. 
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Vl 

Afinal de contas, haverá ainda quem no tet'l'eno da theoria 
discuta o valor da Republica ? I-hwerá quem sustente o privilegio 
divino li gado a um homem para constituir-se o senhor Deus do 
exercito e elo povo? 

E si a monarchia como icléa g-era l é uma cousa fossil incom
patível com as novas jazidas que o progresso e a civilisação 
accumulou na historia, para que sustental-a, onde el!a nem ao 
m enos representa a força do p':1ssado, a tradição e a e-:lucação do 
povo~ 

Assim , não ha hoje em dia monarchistas sinceros sinão os 
imbecis; os outros devem ser calculistas grosseiros que não 
hes itam em fazer o sacrifi.cio dét co nsciencia median te qualquer 
provento desprezível. Ha, sim, homens que especulam c0m o 
rnonarchismo, como tambem ha sacristães que especulam com 
os enterros e ha vermes que especulam com os cada veres . 

E' o interesse pela podridão ; é a gula ela mosca vareja, é a 
fraternidade do urubú e da carniça podee. 

Eu a~redito que a minha patl' ia, fará a Republica ou levan
tar-se-·lm com e ll a , apezar da aucia do urnbú , ela g Llla intempe
perante do verme, porque apropria putr efacção j i vae quasi 
terminada ; pouca carniça r esta, a podridão lucrativa esvae- se 
em fluid os beneficos que h ã.o de salutarmente fe 2tmdar os ger
mens que no solo cahiram dos labios ela sciencit~ no-va e da nova 
experiencia das cousas. 

E, como os moribundos, que ás portas da morte clamam pela 
rel igião que desprezaram durante a vicia, os homens, no horror 
de to•los os estrngos, na crise ele todos os recursos, Mi.o ele ela.mar 
por aquelle ideal que regenera, que é o prestigio da humanidade, 
elevando-se sobre si mesma, sabendo governa.r - se livremente na 
sua domesticidade, sem o latego servil e inü.1mante elos despotas 
e dos s·mhores. 

VII 

Nas condiçõ es eh, nossa civilisação não se tle-ve exigir a força 
lenta, muscular, nurnerica , como vantagem de lucta, . O füctor do 
espírito chi combate e de coragem é prindpalmente a força u er-· 
vasa, isto é, o brio . E' pelo brio que o hom em sente mais uma, 
pequena bofetada no r osto d') que a rn i:tis rij a bordoeira. 

Povo! tem bt·io ! lembea-te de que levas unm bofelü,da., todos 
os dias, na tua fac3, cujo suor é desperdiçado com os protegidos, 
na tua boca , cuja pa.lavra é fementida e falseada pela imposição 
dos teus g·overnadores e elos teus capitã.e.;;, na língua, que não 
traduz a consciencia,, mas o interesse, nos teus labios, que sorriem 
quando se amarg ura o teu coração. 

• 
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Vlll 

Ainda agora, anda por uma p'l'Ovincia um joven caodi fato 
que se excl ne voluntariamente elas idéas dos dous partidos vi
gentes e apenas se evidencia monarchista. D0ncle se vê a anarchia 
desse rlesvfLirado t a leuto : que 0 ser conservador fóra das idéas
conservildoras. 

Ha, p01' acaso um partido fóea, da.s idéas desse partido~ Dado 
que se verifique sem :i lhante coc1fusão, que sig-nificru o monarchismo 
puro 1· Si os proprios monarchistas confessam que a monarchia 
é apenas um symbolo, mas que os facto3 residam na acção cl@ , 
governo responsavel, como se abanãona qualquer elos partklos 
para ficar-se na exclusiva maiua esteril do symbolo '? 0 1 povo 
tem intere3ses co113ervi1d'ore3 e liberaeH, m 1s o povo não tem 
fnteresse.s regias.. O monarclüsmo sem partidos é como um 
cigarro sem fum,. 

Que tem o povo com D. PedL'O ou com Isabel 1 
Donde provém o interesse do paiz por essa familia, que nos 

par,tsiteia ha S':lSSenta anno3, comendo, bebe11do, dissipando com 
os c)m111ensaes e com os inevitavei:, compadreJ, detendo-nos DO 
atrazo que lhe convem, na, ignorancia que lhe c0nvem, na 
pobreza qlle llle convem, no _j e311itismo que lhe convem, no 
re&·imen ele todas as lxmclalhei ras, de to:l,is as miserias e de 
tonas as vergonhas, que lhe servem ele nutriente pasto? 

Aqui ao pé ele nós, a Republic:i. Argent i11 ·1, é hoje um dos 
paizes mais acleantaclos do mundo, e o é de facto, porqlle mrnc:i, 
será o patrimonio de nenhuma familia e sim de todo o povo. 
Onde e3tà o 1103s0 patrioti.s•no '? Que fazemo, nós das lições da 
n-ossa hi.storia, tão fecuuda de exemplos? 

Tem qualquer homem o diceito de illudir os seus patrícios, 
illuclir a sua consciencia para g .rnhar a t a l vez funest ~ nomea,cla 
d·e cleputarlo inutil e, (aíneant ou pa,ra dissipar na Côrte o subsidio 
de reprnsentante, não do povo, mas da 111onarchia ? 

E' simplesmente irrisorio ! 

IX 

E porque certo deputado de. talento Is1belista hoje não é 
republicano '? Não é difficil dizei-o. E' porque a sua i·ntuição 
ainda não chegou á serena esphera, do livre querer. Aind;:,, nã©. 
chegou ao p '.mto elo caminho em que se di,z : eu poderi ·.i ser in
grato (?) a uma familia, mas não o qiiero ser à pati·ia. Ainda não 
chegou ao ponto de exclamar : A cai·niça póde ser para estrirnwr 
alheios j ardins ; mas eu nci,o quei·o que as minhas flores tra·gcim. 
nas azas dos seus perfumes a longínqua nodoa r,laquerte huniits
esteriL 

• 
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X 

Não que a familia imperial seja corrupta; pelo contrario, 
-é honesta. Corrupto é o regímen, e corruptos são os homens 
-educados nelle, no con luio elas fraquezas, na collab0raçâo das 

. pusi.l lanimidades. Mas a bonestidade de um não é um motivo 
para que a patria se deshonre e se avilte, com toclos atirando-se 
nos pantanos, sem coordenar seus movimentos, sem convergil- os 
para o alvo supremo da aspiração universal. 

Ruy Barbosa ou Joaquim Nabuco são daquelles que poderiam 
ser, e serão um dia dos nossos. Sel-o- hão, porque queremos a 
-todos, aos bons, e aos santos, aos peccadores. Mns hão de em nosso 
·templo entrar descalços e descobertos, sobraçando a profusão 
fofinita de flores regadas pelo seu suor de trabalho, aquecidas 
pelo sol intenebravel do seu estudo e oxígenad,,s pela respiração 
-do seculo, que a haustos agonisa para sepultar-se no abysmo dos 
tempos. 

Elles serão dos nossos, porque já todos o foram, quando a 
mald,1de dos homens não lhes incutia a transacção feroz dos 
partidos que assaltam os maiores " uando as suas almas candidas 
abrem a corolla forte para receber o pollen das revoltas. 

Junho de 1889. 

ELISA LENTZ. 

A Patria 

Ag·ora que retirou--se . do Brazil a familia deposta, tendo-se 
conduzido correctarnente, assim ella como o governo provisorio 
-e o povo, e que não ha elemento algum disposto e preparado para 
a reacção, a que já teem-se ouvido demasiados gritos de accla
mação do novo regímen, urge qu,111to antes que cada um volte 
ao seu posto de trabalho e qne todos entrem com ardor e dedi
cação na laboriosa faina da reconstrucção da Patria. 

Esqueçam todos os odios, todos os resen tiJ:nenfos, deem as costas 
·ao pai;sado, só com os olhos ·fitas no futuro, não se pergunte ao 
descouhecido donde vem, porque todos nós devemos ter o mesmo 
-0bjecti vo, isto é , a reconstrucção da Patria Brazileira pelo re
gímen democratico na sua mais completa manjfestação . 

O governo provisorio tem de arcar com tremendas difficuldades 
legadas pelo regímen decahido, e com habitos arraigados no povo 
por uma educaçã0 viciosa de seculos. 

As duas grandes chag-as que abriram a cova em que sepultou-se 
a monarchia foram prmcipalmente: o filhotismó e a aG!vocacia 
administrativa ou industrial. 

R. 14 



210 

o paiz era governado, assim no domínio conservador, como no 
libera l, por uma olygarchia composta ele senadores, conselheiros 
de estado e suas familias . 

Cumpre qu:: a chaga do filhotismonã.o tome raízes avultadas no 
novo regimen ; procur e-se os homens de aptidão para os cargos, 
venham donde vierem, do mesmo modo que o governo deve tra
tar Llirectamente com as partes que tivernm pretenções junto as 
secretarias de e:,t ad_o, dispensando os perigosíssimos inter me
diaríos, que, com o titulo de advogados ou procuradores admi
nistrativos , abatiam a dignidade dos ministros e r elaxavam-lhes 
a lYonra; lembre- s3 o governo provisor io do, Estados Unidos do 
Brazil, que si na União Americana teem -se dado gr andes escan
clalos administrativos, a repressão lá jamais se fez esperar. Ha 
pouco tempo ainda a Republica Franceza esteve em crise por 
caus:i. do iVilsonismo e ela trafl.caucia qne havia n::t adminis tração, 
graças á leviandade e impudencia de um genro de Julio Grévy. 
Seria conveniente que o governo provisorio fizesse desde ja co
nhecida do paiz a situação financeira deste, mo3trando o estado 
em que se acha o thesouro publico e de que r ecursos dispõe na 
Europa a delegacia elo thesouro, que temos em Londres . 

Como estam os em epoca inteiramente anormal e que urge 
firmar bem a orientação elo Estado, é preciso immediatamente 
resolver - se certos as3umptos, -pois a conservação do statu quo 
só será prej udicial á causa republicana. 

E' assim que desde j á cla,riamos ordem par a que se executasse 
o decreto M,,ciel relativo a seculari sação elos bens elas ordens 
religiosas e promulgariamos um decreto pondo em execução o que 
passou no extincto senado, a r 2speito ela li berdaele de cultos. 

O casamento civi l e a rncularisação deis cernitet-ios d0vem ser 
promulgados quanto antes, . sem aguardar-se a reunião ela Con
stituinte . 

Respeitaríamos todas as nomeações feitas para a, g·uarcla na, 
cional, mas decicliriamos que daqui em deante os olílciaes fossem 
nomeados por eleição ci o corpo . 

Daria rnGs por dissol viela a carnara municipal da Côrte e míl.n
clari:.,,mos proceder a nova eleição e que votasse todo o cidadã.o 
bra,zileiro maior ele 21 mrnos e bem assim o estrrrn geieo que fosse 
proprieta,rio, negociante,- industr ia l e qne t ivesse mais de dous 
ànnos ela r esidencia no município. 

Assim eleita a corporaç.ão , r estitui riamos todas as prerog-a tivas ~ 
a lteibuições municipaes, de cuja posse está hoje o g·overno e.entra!. 

Esta claro que todas estas medidas serão de caract er provisorio 
até que a tal respeito decida a constituinte, inspira.da, como deve 
ser,' em espírito radicalmente democr a ta. 

O g·overno rrovisorio deve ter bem em vista· que elos seus pri
meiros actos dependerá firmar-se definitivamente entre nós o 
espirito radicalmente clemocratico que fez a g eandeza. da União 
Americana e-que está fazendo a da Confederação Argentina . 

(Gaz~ta da Tarde ,) 
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Ciclade e Bolsa 

Revista seman:11 

A gravida.ele do3 acontecimentos elos ultimas sete días, que afé~· 
obrigou anrnduro titulo de:-;t a revista, impõe á imprensa a maior · 
ci rcu·mspecção . e;mbora espern,da ha muito, a revolução_ radical',. 
de 15 ele novembro foi um embate tão poderoso no editicio da 
patria, qiie o concurso de todas as vontades não é ele mais parai-~ 
evitar terri vei.~ acontecimentos. 

A imprensa, que é a força moral da sociedade, deve ficar revesi 
tida da. plenitude de sua acção, para, poder apoiar effica.zmente a 
fo1·ça militar, que é, tclmb 1m, uma emanaçlo da soberatnia na
cional . Querer limitar a livre expansão das opiniões de cada 
orgão, ou exigir a responsabilidade individual dos escriptores, 
sob a pressão da ameaça, seria substituir a conspiração d~1s 
trevas e do sileocio ao debate, embora vivo, das idéas e grupos. 
A' imprensa compete apoiar o governo constituído e defender este 
ultimo baluart<.\ da ordem social, e ao poder ele facto garant-ir a: 
mais liv re expa'nsão de opiniões. Será um signal de força e esta
bilidade . 

Este signal de força so l'eflectirà no movimento e tendencias 
elo commercio, na situa,ç,1o elo credito publico e na sustedação .. cle 
valor da moeda convencional da nação. · 

Nunca tivemos preconceitos sobre a fórma governamental cto 
paiz, e ha mui.tos mezes que era faci.l prever que a monarchia,. 
t endo desamparado os seus m;tís fortes sur.tentaculos, ficara em
pé como uma cidadella antiga, e armada de velhas peças, à boca 
do e;;treito. em que ainda. t remulava uma 1Jancleirn hístorica.,, 
ma,s sem guarniç'io militante que defendesse os governadores da: 
praça. O mesmo poder magestc1tico parecia incerto, e successiva
mente os chefes elo poder executivo de facto tinl1am-se succeclido 
na g·estão publica, conservando as apparencias ria ficção consti..: 
tucional, sem que ella na pratica existisse ou• f unccionasse~ 
Sentia-se que um t'allecimeuto, uma dilficuldadú imprevista, 
podia desfazer a ficção e obrig·ar o paiz a enc,war ele frente a 
crise effectiva que datava de 1887. 

Os interesses oppunllam-ss à consulta dil n ção sobre uma re
constituição urgente com bases solida:nente nacionaes e popu-
lares, · e a,inda não estamos certos si, apezar do embate de 15· cle
novembro , a phase ~1ctual sera. uma reorg·anização completa e , 
duradoura ou o prolong·amento do indefinido. Esfamos acostu- . 
mados , de,,cle 1823, a existencia provisoria, · e a constituição ou
torgada a 15 ele novembro ainda não nos assegura que a solução, 
elas theses institucionaes seja entregue a. nação plena e· completa .. 

. Derwte deste criterio sociologico, · que é o ele nossas convicções, 
fücil nos seria histor;ar os factos dos ' ultimos dias, sem o menor· 
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receio ele offender susceptibilidacles. A revolução caminhava 
desde o principio do rr:ez, pr.esentida. J~or nós, ·nos artigos sobre 
os con tractos illegaes, sem que o ministerio 7 de· junho se di
gnasse escutar a imprensa. O resto, e a log·ica das premissas. 

A acta antecipada contra a sabida de batalhões de lmha desta 
Côrte e o compromisso dos militares; os protestos do Sr. conse
lheiro Dantas contra essa deliberação do governo, o aviso que 
lhe deu e a irrnistemcia inexplicavel do Sr. Affonso Celso; a 
intenção de depor o ministerio, com que f@ra o chefe militar da 
re;,,rol ução elo campo e que foi transformada por seus auxiliaires 
ciiis; o a,poio inconsciente ele uma outra classe de forças e 1final . 
o . drama terriv.el e instant-aneo que fez cahir a monarchia e 
surgir a republica federativa, significam para nós que os des
igr;iios da Providencia, em sua a l.ta sabedoria, ou a evolução his
torica em sua ma11cha fatal, são tão irresistíveis como as rodas do 
carro do deus indiano, que esmaga corpos e cabeças, mostrando a 
s.oberania do abs0l u to sobre o con tin gente. 

Os factos estão c0nsummados. O irnperndor rendeu-se á forç't 
miljtar e acceitou o exílio, que gar,.1,ntiu á sua a.ugusta familia 
uma existencht con fortavel e digna do Brazil. 

Fazemos a justiç'l devida ao sabia imperador, de que essa con
diç_ão foi para a sua pessoa insignificante e secundaria. 

Ha muito que a situação anormal de suas funcções, dos nego
cios publicas e das previsões dynasticas lhe pesava no animo 
pensativo, como a seu avó Carlos V, e estamos certos de qu e a 
revolucão foi para elle o caminho de uma solução. 

O acto do Sr. Paulino de Souza assentindo a não reunião do 
senado, e o do Sr. Saraiva de~istindo da tentativa de formar 
ministerio, são significativos. A attitude destes dous homens de 
estado nacionaes, geralmente acceitos, facilita ao governo pro
visorio a completa reconstituição democratica do paiz, com o 
assentimento das classes conservadoras. Não achará ante si 
obstaculos nem conspirações. Póde, desta vez, assentar as insti-• 
tuições cm todas as aspirações da sciencia e do povo. . 

Ao poder militar, dignamente representado pelo Sr. general 
Deodoro, que tem sabido unir a energi,t á prudencia, compete 
assegurar, como ate aqui, a paz social, o r espeito de todos os 
direitos políticos e civis. A' parte j uriclica elo ministorio caberá 
não menor missão na organi zação do mecanismo eleitorn,l, na 
manutenção do credito publico e na facilitação dos negocios in
dustriaes. 

O Sr. Ruy Barbosa, digno ministeo da fazenda, e um homem 
de estado e um notavel philosopho sociologico formado pelo es
tudo e pela generalidade e especialidade elas discussões na im~ 
prensa. S. Ex. goza da confiança dos fürnnceiros e do commercio, 
mesmo porque o seu caracter frio e integro exclue qualquer idéa 
de utilidade pessoal. Sem as prevenções de seu antecessor na 
pasta. da fazenda, o Sr. Ruy Barbosa, poderá consultar os chefes 
de todos os bancos sobre a questão monetaria e cambial, sem se 
deixar prender ao preconceito de .que o Sr. Francisco de Figuei-
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redo seja a wnica .autoridade 1iJ.a rn.ateria. No Ba11co tlo fuazi1. 
no de Credito Real, no Rural, no do Commercio e em •0111tros 
encontrará S. Ex. cidadãos distinctos, bré1,zileiros no.ta veis ou d!e 
adopção, que de certo o elucidarão e apoiarão na questão vital 
de conservar o va lor integral de no3so meio circ11lante e de 
·amparar a producção agricola, que póde desorganizar-se n.as. 
peripecias de 11ma cri.;e insti,tucional. 

O que o Sr. general Deodoro tem adquirido em prestigio pela 
conservação da ordem publica, o :Sr. conselheiro Ruy Barbosa eou~ 
·quiston p·3Los seus actos de sabbadoem relação aos bancos. O avis0, 
que um cidadão patriota e insuspeito l11e deu, sobre o estado .erra 
praça, e que S. Ex. acceitou com nobre isenção., abriu-lhe o 
caminhada mais benetica e util popularidada, Ui(i{ uella que lhe 
permi.tte e~1feixar as forças financeiras da nação para consolidai~ 
o govertrn actual. 

Algumas duvid,1s ·e oscillações que teem apparecido na Bahia, 
Pernambuco e outras provincias, cessaram log"o qu 3 chegou a 
noticia da retirada voluntaria do im]i)erador, e da satisfa,çãu aos 
desejos da sua augusta familia . O apoio das forQ ,,s milifares 
parece unanime e não será obstaculo a um regímen le ;ral, mrnfo
rado e que deixe à nação a reconstitl1ição politica dos poderes 
publicos. 

O receio que póde haver é o da retira-la de capitaes; mas esta 
se evitará pela acquis ;.Qão do apoio e collaboração da população 
-estrang·eira , e pelo re;:;b,belecimento da normq,lidade nos actos 
financeiros. Do programma do ministerio de 7 de junho a parte 
prejudich, l afundo u com o ministro que a applicava. e os eonsé
lheiros que o dominavam; resta ao Sr. Ruy Barbosa aproveLtar 
as idéas sãs, o impulso dado ao progresso nacional. provando que 
a solução immcdiata de uma cdse prevista não importa em mais 
do que a acceleração do engea,nclecimento publico, 

(Novidades.) 

A installação da Republica 

A situação ele 15 àe novembro é provisoria como organização, 
mas é definitiva como transformação . 

Os factos não podem ainda ser estudados com calma, palpitantes, 
como estão, os despojos dos veocidos, sob as vistas do vencedor. 

Fôra longo ir procurar nos encade·,meotos ela Historia a lo ..;foa 
que produziu a RepubliM; bastaea recordar as ultimas phases d,a 
monarchia ;,ar::i. concluir que o imperador queria encerrar, 
comsigo, o imperio. 

Desde 1871 que uma grande expansão democratic:t irrompeu 
no seio ela sociedade brazi.leira, com a lei que declarou livra o 
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ventre das· mã.es escravas. O cerc.:!amento da instituiç:ão servil 
foi.o cerceamento cio throno. O cscrav:.o era um -esteio; o pro
prietlil,rio era um cumplice do regimen compressor da liberdade 
hun~ana e política. . 

' As reformas que de então para cà se fizeram não cor
respondiam à ancia de independencia e de autonomia que cara
cterisava o poder elas massas emancipadas. 
. A reforma de 1885, que premiou o escra.vo valetudinario com 
o direito de morrer livre, augmentou o contingente dos que se 
.desligavam de qualq_uer cumplicidade com o regímen manar- · 
.,chico. A abolição da pena de açoites foi a eliminação do antigo 
-senhor. A lei d!:) 13 de maio foi a consagração e o complemento 
de tocl;1s as conquistas realiz8.clas . 

De'.'.de então o imperio, em vez de consolidar-se, fluctuou na 
liberdade : as cb.anmdas classes conservadoras não precisavam 
mais do instrumento que deu garantia á tyr,rnnia em nome 

.,da lei. 
Desde então a realeza ficou coilocada nesta alternativa : ou 

.fazer-se democratica ou fazer-se de vela. 
Os ultimas g·abinetes ao serviço do governo pessoal prepa

:J.'aram afervoradamente esta ultima solução ; elles acreditavam 
que a oppressão que desce é superior em força á reacção quo 
sobe. 

Durante o período de oito annos da situação de 5 de janeiro, 
D imperador planou sobre a divisão elos partidos, como o leão 
sobre os irracionaes mais fraco s . A esterilidade é uma conse
quenci[1, fatal das forças divergentes. 

Na situação de 20 de agosto o imperio foi a enfermiclrt,cle, que 
iocou a extrema agonia. 

Na situação de 7 de junho o convalescente era um invalido, 
·que o minbterio t eve a insania ele suppor eterno, quando era 
simplesmente dura vel. 

Daqui vei u o erro de uma lJOlitica que multiplicava impos
jiibiliclades, corno· em França, quando o throno de junho sentiu-se 
abalado. 

A situação de Luiz Phili:1pe, nos ultimas annos, era uma 
situação em que todas as respons,1.b)lidades se achavam deslocadas 
e confllndidas , em que o ministerio se debatia no vacuo e nas 
contratlicções. Recebendo toda a sua força da rea leza, o ministerio 
não a cobria mais, e servia-se della para introduzir as mais 
·perig·o.3as perturbações no jogo das instituições. Ensaittnclo suc
cessivamente tocla.s as poli ticas, elle enfraquecia o ca.racter- da 
·autoridnde e depravava ousadamente todos os princípios. Dei
xrwdo fóra do poder os homeus mais considerados elo pl'lrlamento, 
.e.lle não vinque se expunha e se collocava alternativamente na 
dependencia. ele uns e de outros ou conduzindo-os iudistinctamente 
·e sem remissão ao campo dns hostilidades sem treg-oas . A 
coalisão de todos os homens e de todas as classes tornou-se um 
fructo inevitavel dessa política, que, depois ele te1· tentado dis
solver ,e confundir todos os partidos, de annullar seus chefes , 
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acabou reunindo todos esses elementos em uma coalisão terrível 
contra si. 

Foi assim em França ; acaba de ser assim no Brazil. 
O fermento elos oclios e elas paixões, a imp:iciencia dos homen s 

e elas idéas por uma ou tr,1, ordem ele cousas eram presenticlas, 
mas não eram avn,liadas devidamente . 

. No din, em que rebentou a. primeira valvula, por excesso de 
compressão, o ministerio, que acabava ele recolher-se victorioso 
do prouuoci 1meoto universa.1 das urnas, cahiu esmagado pelas 
forças que ficaram füra, elas urnas . • 

A sua sina foi mai;: funesta ainda ! 
A pena que o puuiu abrangeu [l, mooarchia, com ag-gravnção, 

para esta, elo exílio, sem o protesto, siquer, elos antigos corpos 
politicos elo irnperio ! Nem uma barricada para esconder atras 
della a realeza, nenhum rebate nos sinos ela catherlral para 
derramar·o alarma no acampamento dos velhos legionarios ! 

E, deste modo , um regímen demais de meio seculo de duração 
clesappareceu, como a monarchia ha alguns annos em Fra nça , 
«-sem que fosse preciso demolir, a martello, o editicio: bastou 
um golpe de vento para lançai-o por te1°ra ». 

E a Republica, que se achava acampada na fronteira elo im
perio, transpoz imrneeliatamente a, linha divisaria, entrando pelo 
paiz a dentro, acclü,mada, victoriosa., nos braços elo povo, ierom-
1Jendo ela a lma nacional, porque ella é a restauraçã0 do poder 
que triurnpha. 

(Ciclacle elo Rio.) 

A situação actual 

,. .. J á não se póde receiar q1Je não se mantenha o novo estado ele 
cousas. Está solidamente firmada, no Beazil, • a Republica . 

O commeecio não se limitou a abr ir com toda a confiança as 
suas portas : adheriu a deliberação popular e formou um batalhão 
para defender a Republica . A mocidade armou-se, armaram-se 
os estrangeiros, toda a população se co !locou ás ordens do go
verno provi:;orio. As antigas províncias do ultimo imperio do 
Brazil proclamaram todas a nova fürma ele govemo e consti
tuíram, sem a menor resistencia, os Estados Federaes. E pal'i1 que 
nenhuma sombra, de duvida p3rmaneç:1 ainda no espíri to de 
todos, basta dizee que toda a-fami lia imperia,1 deposta sahiu do 
territorio brazi leiro. 

O ultimo imperador, diz-se , quando partiu teve um:1 phrase, 
que é uma, g-rancle verdade : « Reinei 50 annos, e consumi-os 0m 
c~rregar m'ào~ governos. >> 
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Maos go;vernos, pessimos governos, carragou o velho monarcha 
·deposto : governos que se succeder1:1,m para os mesmos fi.ns -
corromper consciencias e envenenar o caeacter nacional. - De 
espaço a esp1ço, um ritro lampejo de lrnnra ªPllMeci,1,, uma ful
g·uração passageira de dignidade illuminava o loclo da, política. 

Paranhos e João Alfreio reagil'amcontra t1, acção corruptora 
do meio, e 28 de setembro e 13 de maio nasciam dessa ravolta 
moral. 

Mas tudo seguia o mesmo caminho. O odio político turbava 
de novo as consciencias, a paixão ai lu~inava de novo os governos. 
E o me.smo systema peeverso de vencer pela p;;rô.dia e pelo s11-
burno continuava a fazer deste paiz um largo atoleiro, onde se 
vinha afundar toda a energia elo povo. 

Bem comprehendeu o velho imperador, na hora em que se viu 
obrigado a obedecer ás ordens do povo. Comprehend·m-o, e arre
l)endeu-se, naturalmente, de não ter sabido sempre collucar a 
sua vontade acima da \' untade el e seus ministros, e de ter pa
ctuado com a sua criminosa política . 

Foi, com certeza, uma hora. tremenda para D. Pedro ele Alcan
tara a hora, em que pôde mer:lir toda a extensão da, sua des
graça. Visitaram-no amigos, acompa,nharam-no_ affeiçoados. Mas 
não houve ninguem que fr;1ncarnente tomasse o seu p,1.rtido e 
julgn,sse injust1:1, a sublevação d.o paiz: ninguem, á ex :epção dos 
memb1·os do ministerio do sangue, á excepção Jos sete derradei
ros ministros mouarchicos, que, de seis mezes ele governo, fize
ram seis periodos de atl'r ontas á nação e ele esbanjamentos de 
dinheiros publicas. 

O imperador deposto declarou que ele n::tcla sabia,, que tudo 
aquillo o colhia de surpeeza. Colheu-o de facto ele surpreza a 
proclamação ela Republica, e não só a elle como a todo o 111inis
terio - tal era a atfrontosa confiança que esse ministerio depo
sitava no enfraquecimento do brio brazileiro. Ning·uem, claquelle 
grupo ele inimigos da nação, suspeitava que se pudesse inter
romper a serie dos seus triumphos, das demissões e d.as exauto
rações, dos insultos feitos á armada, e ao exercito, da imposição 
ue atilhados ineptos a adoração elo publico. 

Aind,t na vespera da q uéda, o Sr. Affonso Celso contava com 
a elevação da su a esta tua. · 

E custou-lhe ver que sobre o pedestal preparado não foi a sua 
estatua que se elevou, mAS um homem, a cuja espada estava, 
então, como sempre, confiada a missão de defender a liberdade 
da patria e desa ffronta,1-a. 

Resl)iremos. Está garantido o r egímen republicano. Novos 
homens, em novo regimen, saberão dará pa:tria nova e acertada 
direcção. 

Trabalhemos e obedeçamos. Até flgora o governo provisorio 
tem dado tantas e t ão bellas provas de moderação, ele pruclencia, 
de patriotismo e de amor á ordem, que é do dever ele todos os 
brazileiros e de todos os estrangeiros domiciliados no paiz -
applaudir, sustentar e obedecer aos homens que acabam, num 
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dia, que ficará sendo o maior da aossa historia, de dar-nos uma 
p ::1 tria livre, onde possamos viver livremente, e que possamos 
legar com 01•gulho aos nosso_:; filhos. 

Calma, confiança e obediencia - eis o que deve agora presi
dir a todos os nossos actos. 

( Cidade do H,io.) 

A nova Patria 

Um e3pectaculo bellissimo é o que presenciamos e da mos ao 
mundo a apreciar. 

A Pa.tria brazileira surge. 
Até dias antes, os patriotas que oppunham seu protesto aos 

desmandos e corrupção do regímen monarchico quasi que se sen~ 
tiam desanimados aote a indifferença, a que os delegaLlos da 
corôa tinham reduzido o cot' ,ção, a alma brazileira, para com 
as questões que deviam in teress,tr a nossa communiclade. 

Parecia que o amor dct patria estava embotado . E nos momen
tos em que o pessimismo 1mtis se apossava do êspirito do obser
vador, a ncição parecia um grande corpo sem nervos . 

A liberdade, tinhamo-nos acostumado a fruir como fructo da 
bondade ele um soberano . 

O bra.zileiro, para obter pingues meios de subsistencia, estava 
r eduzido a anelar de porta em porta em procura de recomrneu
dações de amigos que lhe fücilitassem um emprego em secre
taria. 

E muitas vezes a necessidade arrastava-o a exploração dos 
.caprichos o-mor e sos dos mi0.istro:i. 

Os gra,ndcs compromissos dJ. nação, n,ts mais solemnes contiu
gencias, foram postos a margem. 

Invalidos da patria maltrapil11os atravessavam as praças cer
cados pela i ndiíl'erença. 

Não havia direito, porque es te não passava de uma palavra. 
Cidadãos descrentes, arrastados pelo instincto de conservação, 

dominados pelo amor da familia, trocavam o exercício elos seus 
suppostos direitos políticos por um prato de lentilhas. 

Oiil pequenos grupoP> qu e, das influencias officiaes conservavam
se afasta los, tloutl'inanclo o povo, excitamlo a multirlào a rei
vi.ndiMção dos direi tos ele cidadãos, esses eram atacados pelo 
governo, que se disfacçava em povo, tltJs -le as co lum rrns d:1 im
prensa até às ruas, calumnian,to· a uns, tentando ridicularisar a 
o.utros, por todos os meios, desviando o espirHo publico que, 
perdido num mar de duvidas, procurava, descrente, onde es-
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ta.va a sincsr idade e a, honra, e como um esforço ultimo, nas ho
ras em que se via esbullw.do e opprimido, recorria ao chefe ela 
·nação, que tinha tido tactica bastan te parn collocél,r~se a coberto . 

Nas sn;,s expansões iotimas, quando boatos, robustecidos pela 
imaginação popular, traziam-nos probabilidades de g uerra com 
os nossos irmãos v izinhos , o povo re rerb.-se ao menospreço em 
que estavam cah iclos o, velhos volun tarios do Parnguay, e todos 
du vidn,mos que o pa lriotismo brazileiro se despm•tass r.J para im
peli ir aos campos de batal ha os numerosos corpos de volunta
r ios de ou tr' or,t. 

Mas hcuve a 1·evolução ele 15 ele novembro, a grc1nde revo
lução pnciíi.ca. 

Como cahiram, ante 03 factos, o3 agouros do3 inimigos <la liber
dade do;3 pratos, ca,hem agora,ant e os factos tambem, os agouros 
dos inimigos cllt li berdade da Patria. 

l\fas isso seria máo symptoma parü a enel'g;a, da nação brazi
leira; isso poderia indicar um pro longamen to, apenas, do estado 
de abatimento em que se aprofundou o paiz dman te o r egímen 
passaclo. E, eis siniio quando, desde as academias até ao operario, 
erguem-se os cidadãos, como um protesto vivo, tomando a rmas, 
organizando batalhões voluntarias em defesa da nova patria . 

o povo aiaeava com o ridículo, lm bem pouco, a pseudo guarda 
nacion al, e este mesmo povo, sem distincção, em massa , vae 
apresentar -s,3 ao governo provisorio da Republica, pedindo-lhe 
ttr1m1s ! 

Srancle Patria Brazileira ! 

(Ciclacle do Rio.) 

O Governo Provisorio 

O governo proviso rio dos Estados Unidos do Brazi l expediu, 
hontem, comm unicaçiio telegntphica. aos seus ::igentes consulares 
no estril.ngeiro , dando parte a todo o mundo civilisn.clo da procla 
mação da Republica Bra.zi leira . 

Quan to ao modo por que em todo o mundo será recebida essa 
noticia, j á pócle ser previsto pelos tlous boatos, que correm com 
todo o fondamento : a Republica dos Estados Unidos da America 
do Norte faz qnPstão ele ser o primeiro paiz a reconhecer a R,e
publica Brazileira, e a Republ ica Ar gentina, por iutermedio de 
seu rniuistro, Enrique Moreno, mostm- se animada elos mesmos 
sentimentos. 
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Nada, portanto, se .póde agora receiar ; consolidado o novo re
gimen, póde o Brazil, seguro da felicidade que alcançou, entrar 
serenamente _na larga estrada que lhe rasgou a g-rancle data, 
redemptora de 15 de novembro. 

E, calmoc; e certos ela, vir.toric1, é justo que desde ja comece a 
ser escripto o elogio deste patriotico e sabio governo, que, nas~ 
cido numa hora de enthusiasmo da alma nacional, iniciou a nova 
éra da nossa historia com medidf1s cl.1, mai5 a lta justiça e do mais 
elevado tino político. 

Todas as providencias, no mesmo dia em que surgiu e venceu 
a revolução gloriosa do Povo, do Exercito e da Armada, foram 
tomadas com uma admir.a.vel certeza, com uma espantosa prom
ptidão. Póde-se dizer que na noite de 15 a Republicit nascente 
já estava garantida . 

Depois, r esolvido tudo quanto devia firmar a estabilidacle da 
instituição libertadora, o governo provisorio começou a distribuir 
justiça. O acto d,1 concessão de 5. 000: 000$ á famüi.a de D. Pedro 
de Alcantara, negado a principio pelo Sr. Làssance , é agora 
confirm:tdo pelo proprio governo pt'ovisorio. Fc-i o Sr. Lassance 
apresenta.r ao governo 11 li sta das dividas do ex-imperador, de
clarando que D. Pedro não podia partir sem saldar essas dividas 
e não tinha dinheiro pa.ra isso. 

O govemo immediatamen te provirlenciou para que o mot1'ar
cha deposto pudesse, ao sahir do paiz, satisfazer todos os seus 
compromissos . 

E por mais credito que mereça a pal avra do Sr. Lassl1.nce , 
desmentindo a _noticia, mais credito merece a palavra veneravel 
-do cicladão Quintino Bocayu va., que affirma haver tido em mãos 
a lista apresentada pelo moL·domo do Sr. Gastão de Ol'léans. 

Fica, portanto, a Historia autorizada a cleclamr que a fam ilia 
que era um obstaculo ao progresso do Brazil sahiu do Brazil 
respeit:ida e soccorrida, tratada com t odas as honras até á ultim<1 
hora, e que essa familia está hoje obrigada a nem de longe pre
tender ainna oppor-se a tranquillidade ela nação que - fazendo
se feliz, soube tambem fazel-a feliz. 

O ex-imperador era car idoso, dava esmolas, distribu ia pensões, 
espti.llmva favo res : a Republica toma sob a sua guarda e pro
tecção todos os pobres sor,corridos pelo imperador. 

O govc-;rno republica.no acaba de assegurar aos protegidos do 
mmmrcha deposto que continuarão a fmir elos mesmos favores 
que fruíram a.te aqui. 

A Republica não se póde cleixêtr guiar por sentimentalismos ; e 
si, de qu ,dquer modo, essas pensões não pudessem continuar a ser 
clsdas sem prejuízo pàra, a cornmunidade brazileira, ninguem 
poderia por isso criminar o gêlve1·no provisorio, porque os in
tere.:;ses pr1rticulares devem ser anniquilaclos, sempre que prej u-
dicam os in ter esses geraes. · 

M;1s nem essa arma ficara contra a Republica, que sonbe nesta 
difficilima phase conciliar os actos da mais severa razão com os 
actos do mais comrnovedor sentimento. 
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Tal tem sido a politica admiravel do nosso g0,v:erno . . o ,paiz 
descança., confi.ado na honea e 110 patriotismo dos cidadãos a quem 
entregou o seu destino. . 

Ordem inn,lteravel. Chega. o povo, á.s vezes, a n.clmirar-se, en
contrando ás esquinas sentinellas ele carabina ao hombro, tão 
alheiado já està e lle de todo ao rec.eio de perigo. 

A Patria está garantida. O br·azderro, sempre descrente e in
differeote até aqui, acredita agora na sua liberdade, e interes
sa-se [J◊r' ella é zela-a, como se costuma zelar umt1 cousa que 
nunca se teve e que sempre se desejou ter, e que chega de re
pente, realiza-se e solidifica -se. 

Nem -um protesto, nem uma duvida. E o povo braúleiro, or
gulhoso da sua victoria, abençoando esta sub1ime data de 89, de 
que irradiam para o mundo inteiro todas as conquistas da liber
dade e todos os beneficios do progresso - abençóa os cidadãos 
que no momento mais dillkil da vida ela nação puzerctrn-se á 
frente del\a para defendei- a e guial-a. 

Sejam quaes forem os transes por que tenha ainda de passar a 
Republica entre nós, nunca serão esqllecidos os serviços inesti
m,tveis do governo patriotico, que fez da nação brazilei-ra a honra 
do grande continente americano . 

(Cidade do Rio.) 

A nova Patria 

Depois da serie de proviclencias qlle o governo ela Republica 
tem tomado, haverá quem, no Braúl, recorclaodo-se da adminis
tração dos governos epl1emeros do imperio, ainda se recuse a de
clarar-se franca., aberta, enthusiasticamente republicano 1 

O governo, desde as primei1°as hora;S d ti victol'ia, em vez de 
·entregar-se ás alegrias do triumpho, cur0u logo de estabelecer 
medidas acerfadas que garantissem a ordem. 

Ao tino udministrativC', ao grande espirita dos cidadãos que 
compoem o governo oada passou desperceNdo. 

As condições em qne a revolução nos collocava foram perfei
tamente synthehsadas. 

E dahi proveiu o facto de não ter havido occurrencias mais 
lamenta veis. 

Tal o patriotismo que o inspira, tal o civismo que dirige seus 
actos, que o Brazil, no melindroso período df1 procla mação da 
Republica, não receia entear em competencia na, critica historica 
com toclos os p,1izes de todos os temros, com aquelles cujo mo-· 
vimento revolucionaria tenha sido mais sc1biam011t0 planeado e 
mais sabiamente executado. 
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No meio do delírio da nossa populai;ão, sob o domínio do mais 
sincero enthusiasmo, nossa a lma de brazileiros tinh.c:L um senti
mento : sentíamos um aperto no coração com a p 1rtida do 
Sr. D. Pedro de Alcantara. E' que o ex-imperador e a ex-im
peratriz do Brazil tinham um grande □ umeeo de pensionistas. 

Por política ou por sinceridade de sentimentos, invalidos e 
viu,vas r ecebiam da corôa mensalmente a modesta pensão que 
lhes amenisava os rigores da miseria. 

A infancia pobre tambem mcebia instrucção. 
Familias, muitas famil i:;i,s eram agazalhaclas e quasi todas de 

cidadãos ao serviço da corô,t, de cidadàos, portanto, a qaem a 
transformação política arremessava na miseria. 

E nós sentimos profundamente que o 15 de novembro-produ
zisse a fome e a desolação. 

Pois bem, o governo acaba de decretar a continuação desses 
beneficias. 

Bello, bellissimo, extraordinariamente bello ! o governo com
prehe□ de que não sera com a pratica de taes actos que as fini1n -
ças do paiz soffrerão. · 

Elle comprehende a sua alta missão . 
Depois de ter tratado os vencidos com a fidalguia digm1 da 

alma brazileira, era preciso completar a sua obra, e acaba de 
completai-a. 

Quantas lagrimas, que hontem eram de dôr, não rolaram hoje 
pelas faces enrugadas da velhice, pelas faces descoradas da po
breza, como a expressão de uma alegria enorme, ao saber-se da 
resolução do governo ! 

Bravos! 
A Republica no -Brazil se está constituindo sobre bases de 

bronze. 
Era preciso que desde os primeiros dias o povo comprehende:;se 

que estava sendo governado por si mesmo. O povo vae compre
hendendo-o . 

Cidadãos ! lamentemos o tempo que havemos perdido. 
Cidadãos ! viva o governo do JJOVO pelo povo ! 

(Gidacle elo Rio.) 

Paz e Fraternidade 

Todos nós, que conhecíamos a, alma frança do ex-imperador 
que, corno político teve grandes erros, que se consubstanciam no 
anniquilamento de duas gerações de estadistas, t odos estraga.dos 
pelo servilismo, como dissemos a 15 de setembró deste anno, mas 
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que como homem tinha em alta clóse o sentimento ele clemencia 
e ele piedade e acolhia á sua sombra, pensionando \ lo seu bolso, a 
muitos necessitados, sentiamos urna grande comrniseração pela 
sorte dos indigentes, viuvas e orphãos, qu13 ficariam ao completo 
des,Lmparo, privados com a q uécla da monarcllia, dos unicos re
cur:::os que tinham de snbsistencia . 

O governo da Republica, que esta espantando o mundo coin as 
suas deliberações inspiradas pela justiça a mais severa, pela 
crdem absoluta, pelo respeito aos direitos adquiridos e aos inte!'
esses de todas as classes, tanto que ning·uern dirá que est,unos 
sob o regimen ele um governo revolucionaria, e :1ntes parece que
o estrondoso acontecimento do dfo, 15 foi apenas a mudança de 
um ministerio no mesmo partido que estivesse na, posse elo go
verno, acaba de publicar um decreto que traduz o que a genero- -
sida.ele tem de mais delicado, o que a piedade tem de mais santo, o 
que a fraternidade tem ele mais divino, concedendo ao;; necessi
tados, enfermos, orphãos e viuvas as mesmas pensões que re
cebiam elo ex-imperador . 

Que g-randes, que inspirados homens são estes a quem a nossa 
fort una confiou o governo da Patria 1 De onde vieram elles? 
Em que mundo ideal formaram-se as suas almas cheias de t ,~nto 
heroísmo, de tanta abnegação, de tanta generosidade, de tailla 
j Ltstiçu, de tanto civismo? 

Santa Republica! por tua cansa não se amargurará a sorte dos 
necessitarlos. Os orphãos não chorarão, não chorarão as viuvas. 

Inspirados poe Deus, ou i □spi raclos pelas bençãos elo povo, esses 
ltomens do governo estão levantando sobre alicerces tão extra
ordinarios o ecliticio da organização da nova Patrb, que nós nos 
sentimos orgulhosos e gTamles ele ser bmzileiros. Como traço 
brill1anfüsimo do ex0rdio Lla nossa historb de povo livre, aqui 
tra,nscrevemos o decreto. 

(O Dia.) 

15 ele novembro e as reformas necessarms 

O novo regímen e a consagração das aspirações democraticas 
do Brazil. 

Taes aS})irações eram incom11ativeis com o antigo regímen ; 
e tanto é certo que o irnperio não comportava a liberdacle em 
todas as suas rna,nifestações, e com todos os seus consectarios, 
que com o simples advento ela emancipação dos escravos, o throno 
imperial vacillou, e em pouco mais de um anno desabou, como 
edilicio velho, cuja base houvera sido lentamente solapada. 

A promessa de um programma de reformas liberaes mais 
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amplas, dando as antigas provincias umn, organização autonoma, 
trouxe para a brechfl, combatentes da ordem do actual Sr. ministro 
ela fozeni.la, e a sua tenacidade na lucta pela forma federativa 
deve-se com certeza o rapiclo caminho que fizeram as icléas de 
que se coostituil1 pa ladino. 

Foram tão profundas as convicções implantadas pela. propa
ganda ela federação elas provincilts, qne o ministerio passado - a 
omnipotencia official sobreposta á decaclencia imp0rial - ao pri
meiro 0ncontro com o povo, na jornáda ele 15 de novembro, re
conheceu que a victoria cl0 31 ele agosto deixara fóra das urnas a 
maioria ela Nação. 

A deposi:ção de todos os poderes coostituillos tornou-se então 
· um facto logico, inevitavel, irresistível, como a soberania, e a 
Republica alastrou subitamente toda a superficie do antigo im
perio, como as aguas que transbordam de um vasto leito, indo 
por si m esmas formar um immenso estuario. 

A' proclamação da Republica seguiu-se a decretação de actos 
fundamentaes da nova m·dern politic1, quaes fossem a constituição 
elo regímen federal o o suffrngio univcrs11L 

O governo provisorio da. Republica tinha de obedecer ao im
perio das circumstancias, e traçar para a Nação as norma.s fün
damentaes elo novo regirnen, a saber: a cons'1gração ela forma de 
governo, a emancipação absoluta ela soberania nacional. 

Taes actos te0m de subir a sancção da Assembléa Constituinte, 
que opportunamente será conv9~a da. , 

O governo provisorio, porém, não póde ficar nessas duas lar
gas linhas. Ha. aspirações que no antigo regímen tolerariam um 
adiam011to, mas que neste teGm ele vir completar a obra já feita, 
como si se tratasse els uma peça, essencial a construcção g·loriusa 
do 15 de novembro. 

Assim, a separação da Igreja do Estado, garantidos ao culto e 
ao clero catholico os subsídios necessarios a sua manutenção; a 
mais ampla liberdade ele culto'; , assegurado, entretanto, o respeito, 
á moral e ús instituições ; a secularisoção do cemiterio, como con
diç1fo essencial á inviolabilidade de todas as crenças ; o casa
rnento civil, como acto indispensavel a, constituição da fami1ia 
sob as novas formas de direito, sem prejuízo dos actos r ,, lig·iosos 
que cada indi vicluo possa praticar em r espeito a confissão no 
culto a que peetençD, são dependencias irnmediatas da grande 
victoria de 15 de novembro. 

Desta sorte, com as ref"ormas já proclamadas e com as que es
peram actos especiaes para o. seu reconhecimento solemne, a 
Republica. caràcterisará as liberclacles triumphantes, que fizeram 
des,1:pparecer o imperio, em tres categorias de actos, segundo a 
ordem em que elles se forem constituindo em bases da sociedade : 
liberdade civil, liberdade política e liberdade philosophica. 

Esta ca.tegoria de idéas é o producto elas indagações da philó
sophia positivist,1., ele onde decorrem as seguintes conqui.stas: 

No grupo da liberdade :pllilosophica - as· liberdades d~ con
sciencia , de ensino, de irnprensa e ele cultos ; 
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No grupo da liberdade política - a liberdade de eleição, de re-
prernntação, de reunião, de associação; · 

No grupo da liberdade civil - as liberdades de propriedade, 
de industria, de trafico, ele contracto. 

Estas tres ca teg·orias mereceram de um eminente publicista 
estas prof'uuclas e exactas obser rnções: . 
_ « A liberdade civil é aq uella que as sociedades melhor conhe

cem, e a que maiores violações tem recebido, por causa do aban
dono da liberdade política ao arbítrio ou fabificação dos gover
nos. E' só pelo exercício da liberdade philosophica que as 
aspirações sociaes se converterão em opiniões, e que a scieucia 
virá, como um novo lJOder espiritual, a emancipar a sociedade do 
ernpyrismo inconsciente dos que a governam. » 

Em conclusão: é essencial que o Governo Provisorio exerça a 
dictaclura que a soberania ela razão publica e da vontade nacional 
pôz nas suas mãos, no intuito da recoostrucção immediata da 
nova Patria, segundo o ideal ela democracia que lloje impera no 
mundo. 

(Cidade do Rio.) 

A Republica e a Imprensa 

Toda a imprensa. da manhã, a excepção de um orgão que não 
pácle estar satisfeito com a actua] ordem de cousas, manifesta o 
contentamento, a surpreza agraclavel que lhe causam os pri
meiros fructos do novo regímen, manifestados pelas effusões de 
um contentamento indescriptivel e pela ordem inalteravel que 
tem reinado na capitill e províncias, em mGJio de uma e:tferves
cencia dejnbilo, que cheg,1, ao delirio. 

Mai;; uma vez o Brazil firma os seus creditas de um grande 
povo, que sabe soífrer e resignar-se quando o bem da patria o 
exige, mas sabendo tambem re:1gir e impôr as suc1s idéas, si 
alguem sonha evital-o ou reduzil-o á condição servil de um 
automato, em mãos de governos audazes. 

Os nossos collegas do Jo rnal do Commercio, Ga,;:eta de Noticias, 
P aiz e do Diario do Com ·1iercio, em artigos editoriaes, pro
nunciam-se de modo altamente louvavel sobre a situação e 
concitam ? governo a manter a ordem publica e salvaguardar 
todos os 10teresses e todas as liberdades, transparecendo dos 
seus artigos os votos que fazem pelo bem-estar e pela gl'ancleza 
ct·a · Pa'tria. 

Vê-se que todos estão maravilhados com o espectaculo gTan
dioso de nm povo reconquistando todos os seus fóros, pela 
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simples força de per_;uasãQ, sem derramamento de srtugue, sem 
violencias de nerrhuma espacie, em m lh ªle acclam,.ções, e co1>n 
os oll10s postos rro futuro de sua grarrde patria. 

Um :s·overrro como est3, nascido do seio do povo, e tendo ,o 
apoio do e ' ercito, clf\. arrnJ.cla, rio commercio e da imprensa, tem 
deante de si dias de immorredourn g-1 n·ia. 

(Ga~e ,a eia Tarde ele 17 de nove i1bro.) 

Consummatum es-t . 

Hoje, às 6 horas .la m ·:.nllã, deixou o Brazil o Sr. D. Pa,:lfü de 
Alcantara e toda a sua falliilia, não tenclo recebido, desde o dia 15 
até ao clerr,v:leiro momento ele cleixa.r o solo patrio, sinão provas 
da genernsidade e beniguidade do caracter brazileiro. 

O governo provisorio dos Estados Uniclos do Brazil, interpre
tando bem o alc,:tnce de su :. missão e pondo-se na a ltura da ele
vação do sentimento nacional , fez tL1do grande e deu ao mundo 
um exemplo 11unca visto de geoerosiclade, moderação e largueza 
clé vistas, provlmclo amplamente para que a fü.milia, que gover
nou o B1·azil por espciço de 50 annos, possav-iver, longe ela p:üria,, 
com a ,precisa clecencia. 

Quando o imperio francez elevou-se ,sobre as ruinas ela Repu
blica em 1848, deportou em massa os cida,füos mais prestantes e 
confiscou os bens ela familia ele Orléans. 

A Republica de 1870 reparou esta. ultima injustiça, mandando 
restituiL' à familia d:J Orléans os bens que a esht pertenciam, mas 
no,:; primeiros momentos, que seguieam-se á deposição da familia 
bona parLista, excessos foram commettidos, dando se a maior pu
bliciclacle aos papeis reservacl0s ele Napoleão IH e ele sua esposa, 
que foram encontru.clos no palacio elas Tulher ias. 

Qu , ndo Amadeu nobremente renunciou à coróa de Hespanh:i., 
os republicanos conduziram-se dignamente, prestando-lhe todn.s 
as honras, até transpór as fronteiras hespanbolas. 

Mas, fazer-se •uma revolução sem derramamento ele sangue, 
na melhor ordem pos:;ivel, corn annuencia unanime dos braziJei
ros elo extremo norte ao extremo sul, sem a menor violen<cia 
contra quem queT que seja, não appa.recenélo um un'co grito 
'.injurioso contra a familia decahicla e provendo os meios ·de 
subsistencia desta com demasiada largueza, é facto sem prece
dente na historia e que causará a admiração do hist0riaclor do 
porvir. 

Não admira, pois, que continue a ·.reinar a maior tranquillidade 
no paiz, conservando-se a ordem publica inalterçi,vel, todo o 
fünccionalismo obediente, . commucio fu11ccionand·o a portas 

R, 15 
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abertas, afe dos coatractos mantida,, e, mais do que tudo, o 
nosso credito sustenta,ndo-se no interior e no exterior, sem ha
ver oscillaç'io o.o cambio, o que é o mais seguro thermometro 
para julgar-se da situação actual. 

Cump1°e, porém, que o governo provisorio providencie desde 
já para a con voc·wão ela Constituinte e a respeito de outros as
sumpto~, que aliás não sendo de grande alcance, carecem, no 
em tanto, ele outra direcção. 

E' assim que seria talvez conveniente á Republica declarar que 
não concede nem um titulo, pem,ão ou coudecoração, ficando 
apenas mautida a ordem de S. Bento de Aviz ; mas, que se 
mantenha, à semelhança da Republii::a Franceza, todos os titulas 
e pensões concedidos pelo regimen anterior. 

Do mesmo modo 1·estabeleceriamos o recurilo para a suprema 
autoridade civil das decisões elos prelados, que no regímen de
cabido não tinham « recurso parct a coróa ». 

Em todo caso, a população do paiz, por todos os lados, mos
tra-se satisfeitíssima com o que fez a, 15 do corrente e com a 
direcção que se tem dado ás cousas dahi em deante, pois a ver
dade é que agora todos os actos elo governo provisorio são in
spirados pela prudencia, moderação e o mais accentuaclo espirito 
ele _justiça. 
. Aos holll'ados cidadãos que tecm a responsabilidade elo poder, 
lembr8.mos a phrase profunda e patriotica elo immortal Thiers : 
· « A victoria p2rtencerá sempre aos modera.dos, pois nada 
mais forte do que a moderação.» 

(Gazeta da Tarcle de 17 ele novembro.) 

Como pensamos 

Monarchistas ou republicanos, devemos ser mais elo que isto 
-Brazi.leiros. O unico meio de salvar o Brazil é g·arantir a 
ordem, é aconselhar aos nossos concidadãos que calem os seus 
enthusiasmos ou os seus rancores políticos e aguardem o mo
mento de manifestal-os nas urnas. Toda a lucta que não for esta, 
todos os esforços empregados que não tenderem à manifestação 
ampla e franca , mas legal, da opinião, será uma calamidade 
tremenda para os grandes interesses que nós brazileiros temos 
o dever de zelar, porque nelles estão empenhados o nosso cre
-clito e a nossa honra. 

Toda a resistencia elos partidos monarchicos aos factos con
summados, todo o tentamen de manifestação que não seja o 
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proNunciamento das urnas, será mais do que uma violencia co n
demnavel, sera um crime de le3a-patria. 

Pensaudo assim, estranlumos que homens reflectidos e pa:
triotas, hontem reunidos como conselheiros do imperador, sug
gerissem, ás L l horas d,t noite, o ai vitra nefasto de tentar o 
monarcila decahido a organização do um gabine te ! 

Isto, a lém ele s1r o cmnulo do ridículo, prwqlle nenhum go
verno se pôde m:1,uter sem o a:_:ioio da, força publica e esta é 
contraria a qua lquer governo elo imperador, é tambem uma de
monstraç'to de resistenci.1 ao governo prn·visorio, demonstração 
partida de hom::lnS que devem medir to:lo o alcance clo3 seus 
conselhos e que n ão podem ignoear que a unica nunifestação 
legal, séria e possível é o pronunciamento da n aç:í.o convocada 
aos comícios. 

(O Dia.) 

A nova phase 

Entramos definitivamente num regímen d3 ordem e de pro
gresso. 

Para o povo brazileiro começou uma renascença de felicidade 
e de paz. 

Dentro em breve os Estados Unidos do Bl'azil acumeando com 
os g-rande3 centros de civilisação democratica mostrarão quu.nto 
foi :::aluta.r para a America a revolução pacifica ele 15. 

Já não lrn, pai·a a patria sinão cidadãos apparelhados para 
servíl-a e para engrandecel-a 

ca:da brazileiro começou a construir para si e para os seus 
concidadãos o grande edificio, de cujas janell E\,S pó::le verdes
assombrado e seguro o ampl0 painel que se descortina e que o 
horizonte fecha com uma moldura de céo azul para reflectír a 
ascenctencia gloriosa de um povo que ensinou o mundo a füzer 
revoluções . 

A incompn.r8.vel reacção clemocratica, tão bem caracterisada 
pelos r:i.ctos do governo provisorio, captou clescle logo a confiança 
no estrangeiro e definiu-se como uma garanLia publica no espi-
rita elos brazileiros. · 

A Republica, provou, como em toda a parte, que não era um 
monstro devorador elos reis e espumante de sanie. 

Appareceu com a sua bandeira branca de paz, parcloando os qne 
erraram e honrando a cly nastia que durante longos annos havia 
esterilisado o caracte1; nacional e a tendencia accentuaclamente 
clemocratica do povo brazileiro. 
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. Hoje os tímidos e inc.redulos dos máos t empos do im perio po~ 
dem ver si os ve lhos republicanos tinham ou não razão quamlo 
lhes afilrmavam que a republica era a paz, que a republica era o 
desLnteresse argamassado pefo trc1balbo e pe la confratemisél.ção 
d·as classes, profundamente desig uaes e abastardaclas pelo ca:ra
ct er absorvente e syncretico ela mo.narcbia. 

0 systema político que em poucos annos preparou a Franç•' ,. 
depois ela desastr0sa e horr-ivel hecatombe ele 1870, epoca em 
que a grande-nação pareciaa todos que ia desappa.r ecer, cerrando 
para sempre o seu g lorioso feretro a hegemonia latina nos dous 
continentes, para dar combate a os inimig·os do exterior , que se 
empenhavam em feri l-a de novo, fará do Brazil uma nação furte 
equilibrando-se nas le is democratic.1s, que foram em todos os 
tempos o laço de união entre o presente que prepara e o' futuro 
que executa . 

Os g·ov.eruos maos desapparecem sem deixar quem lhes verb, 
no derradeiro momento, uma lsgrima de amorosa piedade -
especie de fogo fo,tuo que enlaça no mesmo nó o coração que 
se abre e o tnm ulo que se fecha. 

A clynast ia desc1.ppareceu sem deixar sa udosas recordações. 
Nem uma contracção de desgosto, nem um grito ele revolta ! 

No emtanto, havia tempo para que esse povo, pelo menos, cer
ras:,;e os seus olhos numa expressão de profundo pezar, porque 
ella esteve entre nós cincoenta longos an nos. 

Era 11reciso que fosse muito má para que não deixasse um só 
brazileiro que lanças:3e ao seu esquife urna flor mortuaria ou uma 
pá ele cal. 

· Boa razão tinha o autoe destas linhas em affirma1·, h1 a lguns 
an □os, que o e , •imperador não contava um amig-o sineero no 
meio elo esplendor palaciano e da cortezania submissa e snlaz . 

Elle partiu, e o jubilo de t oda a nação não,se foz esperar . 
Monarchistas e republicanos ;:i,braçaram•se, corno si fossem 

velhos cornpainlleiros de armas. 
E,;se desprezo pela monarchia é a mais bella apotheose. da. 

Republica . , 

(Correio do P ovo. ) 

Nova éra 

· Os atte □taclos. systematicos cio ministerio ele 7 ele junho trou:..:e
ram houtem ( 15) o resultado, que, ha muito, receiavam os espi
-ritos esclarecidos. 

O exercito e a armada, reivindicando os dire itos em cuja con 
culcação se comprazia o g·overno imperb.l, clepuzeram hontem 
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o gabinete com assenso geral da, populaJão desta cidade, qu_e 
recebeu o movimento com a maior satisfação, adherindo abse
lutameote a elle. 

Disse-se que a abolição fez-se entre flores. E a revolução de 
hontem consummou-se entra expansões não menos cordiaes, nas 
quaes tCJdas as classes sociaes tomaram a mais ampla parte. 

Nunca houve pagina niais gforiosa na historia elas grandes 
reivindicações nacionaes; e aquelles que assistiram ao espe
ctaculo g-ranclioso e innenarravel dos acontecimentos passaclbs 
hontem no campo da Acc] ,i mação, hão de guarrlaf para sempre 
a memoria mais grata á patria, e à hnmanidacle. 

O programma do novo governo resume-se nestas idéas · cà
pitaes : 

Restauraçã.o dc1, liberdade ; . 
·constitui\;ão plena da democracia ; 
Inauguração ela republica federal; 
Garantia rigorosa ela propr·iedacle e do credito nacional; 
Manutenção dos fünccionarios, que cootinuarem a bem servir; 
Repre;;são absoluta e implacavel da desordem. 
E', portanto, um movimento civico, de caracter nacional, que 

vem fundar sobre as bases americanas o futuro elo paiz. 
Graças á ioiciativa generosa do exercito e ela armada ! 
Chamado, llontem ele tarde, pelo marechal Manoel Deodoro da 

Fonseca, que o convidou a coll aborar no novo governo, occu~ 
pando a µasta ela fazenda, o redactor em chefe desta folha, o 
Sr. Ruy R 1rbosa, julgou..:se obrigado pelo seu dever a não re~ 
cusn,r os seus serviços á patria , em circumstancias n as quaes a 
ordem sochtl e o bem da Nação re :;Jamam o concurso e os sacri-
ficios ele todos os seus filhos . · 

O Diar-io de Noticias nad"" mais tem a accrescentar á proc-la
mação elo goveróo provisorio. 

(Diar-io de Noticias.) 

A Republica 

A base fundamental do regímen republicano é que todos ·qs 
cidadãos intervenham na organização dos poderes publicas e qirn 
tambem o funccionalismo dependa cio voto popular. 

Nas republicas, o primeiro mag·istrado da nação, o presidente 
da republica , é éleito pelo su:ffragio popular, e -exerce essas 
funcções por um período de quatro ou seis annos.· Não póde ser 
reeleito sem que passe igual numero de annos .áquelle em que 
desempenhou esse elevado posto publico. · 



230 

A eleição do presidente da republica faz-se direcfa _ou indirecta
men te, quer dizer: é eleito pelo povo ou pelos me1nbros da, as
sembléa legislativa. No seg·undo caso os eleitos do povo, que 
constituem o corpo legislativo, recebem, conjunctamente com o 
mandato ele representantes elo povo, o e:,pecial ele elegerem o 
primeiro rnag·istmdo da nação. 

A eleição indirecta tropeça em graves inconvenientes. Uma 
assernbléa legislativa eleitora do presidente .da rep-q.blicà, subdi
vide-se, quas1 sempre, em duns facções : uma de amigos do chefe 
do Estado e outra de adversarias , 

O suffrag-io directamente exercido pelos cidadãos é aquelle qu!) 
expressa a g·enuina vontade popular. 

Nas democracias, o primeiro magistrado é o chefe do poder 
executivo da nação : todos os actos publicos praticam-se em seu 
nome e sob sua responsabilidade, mas exige-se que os subscre
vam tambem um ou todo-: os ministros, conforme o ca so. 

E' uma attribuição privativa do presidente a nomeação dos 
secretarias de estado que compoem o ministerio; não deixando, 
por isso, de comparticipar da responsabilidade dos actos, que 
subscrevem ante a assem/Jléa legislativa, e ante o paiz, quando 
infrinjam as leis vigentes. 

A ass_embléa legislativa é composta de duas camaras tempo
rarias - -a de deputados e a elo senado - que constituem o su
premo tribunal da nação. 

O segundo poder do Estado é o da administração ela justiça, 
igualrnen te ele eleiç.ão popular e gozando ele completa inclepen
dencia no exercício de suas funcções. 

Não se concebe o systema unitario nos paizes clemocraticos, 
sinão como sendo urna anomalia ou imposição contra as pre
scripções do regimen republica.no. 

O systema federal ou confederado é aquelle que cabe, natural
mente, no mecanismo dernocratico, porque estabelece a desccm
tralisação administrativa, crêa a autonomia elas pruvincias, dos 
clistl'ictos e elos municípios, estabelece o se1f 9ouvei0 nment, a base 
de todas as garantias ele liberdade, a que affi.rrna a completa 
independencia dos poderer: constituídos em cada localidade. 

A eleição dos j uizes inferiures e ele outros funccionarios tam-
bem depende do voto popular. · _ 

Sendo a democracia o governo de todos, o suffragio era o meio 
unico que podia significar a vontade popular na eleição ele todos 
os seus mandatarias. 
_ Esse constante exercicio ante os comícios faz com que os cida
dãos se coIPpenetrem dos seus deveres; se acostumem a inter
e~sar-se no movimento político do paiz e a conhecer, como mem
bros de uma communiclacle, qual é a sua missão quando votan:.. 
tes e quando mandatarias do povo. 

Os povos clemocraticos não concebem aliberda,Je com descanso: 
sarem que para garantir a paz, a boa direcção dos negocios 
publicas, é preciso defender os seus fóros ele cidadãos, cumprindo o 
dever que lhes impõe o acto social « um por todos e todos por um». 
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Essa coRstante acti"vidade dos cidadãos, preoccupando-se cfo 
presente e porvir da patria, faz que _ 1:i.9s paiz_es clemocraticos 
constitua-se o poderorn tribunal - op1mao publica_; - _que ~ada 
individualidade represente uma molecula ela orgamzaçao social; 
que os cidadãos se habilit:m a possuir uma R:0tividade e uma 
energia, e mesmo uma altivez, que lhes perm1ttem apressar o 
progresso industrial, animar o espírito de associação, converte~~ 
se, emfim, cada individuo num factor do bem-estar ela collectL
vidacle. 

O qne seria da Confederação Helvetica, que geograpliicamente 
se acha mal collocada, si não g·oza sse da liber?nde, conc~l ian_clo 
todos os interesses, fazendo a todos os seus habitantes solidarias 
e.irmãos, sem ter na menor conta a diversidade de origem e de 
idioma? ! 

A segura existencia e a prosperidade de um Estado,. como a 
Suissa, encerra em si um phenomeno historico, que umcamente 
se pócle dar na base constitutiva do regímen clemocratico que, 
acloptou. 

(Diario de Noticias.) 

As reservas da imprensa européa 

Quando, á porfia, ca,cla um dos g·overnos da livre America de,, 
clara que deseja ser o primeiro a reconhecer ·a nova . ordem poli-
tica, estabe lecicla no Brazil após os successos do dia 15, a Agencia; · 
Iil:),yas communica-nos que a. imprensa da Europa monarchic~ 
mostra-se reservada nas suas apreciações da gloriosa revolução, 
mediante a qual foi instituida a republica no Brazil. 

Era n atural que tal se clésse, visto 001110 a nenhum espidto 
esclarecido póde escapar que a bella e pacifica transformação,.
politica operada neste extremo elo occidente ha de intluir moral
mente na sorte dos povos, cuja identidade de passado e cujo .. 
commum destino se assignalam por uma solidariedade desde_
Carlos Magno . 
. O exemplo qu~ o Brazil acaba de dar ao mundo, poclemos·

d1z_el-o. com ufama, ha de aproveitar aos povos europeus, em 
CUJO se10· preponderam ainda os elementos reaccionarios do velho 
regímen, que, por todos os seus orgãos sobreviventes, combate, 
onde quer que ellas appareçam, quaesquer manifestações dê um 
progresso real. 

N_ão es~ranhamos, _por~a~t~, as reservas d~ imp:rens8: européa, 
adchcta as velhas mst1tmçoes que o furacao revoluc1011ario de 
178~ -93 varreu da face do mundo occidental, mas cujos destro .... _ 
ços impedem ainda a fundação definitiva ela nova ordem, 
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Estamos todos convencidos de que a imprensa e1:1ropéa desco
nhece completamente a sitnação do Bra.úl, quer quanto ás suas 
condições po~it'cas e sociaes, quer qunnto ás rara.s qualidRdes do 
seu povo. Apenas cs periodistas do velho mundo srul)iam que rei
nava neste paiz um amigo d8S lettras e das sciencias, tão supe
rior aos seus governadores, que mal se concebia na Europa essa 
nnornali,t de mn. membro Gl.a Academia das Sciencilas rege·ndo 
14. 000 . 000 de_ tupis e ele negros. 

Que ha, pois, ele estranhar no afsornbro com que aq ,;elles 
a-leg-res senhores da. imprensa européa., a quem D. Pedro costu
mava condecorar, tiveram a noticia da. proc1amaçãg da Republica 
BrazilP-ira ~ 

Ma.s apreciemos o allegado fu0d ,1mento das reservas da. im
prensa do velho mundo, e que, no dizer da Agencia Ha.vas, refe
rem-se a,o cri racter militar do movimento. 

D;i.da a situação dos povos modernos, nos quaes a velha orga
nizaçRo elos exercitos, compostos de officiaes aristocratas e ele 
soldados cnnstrang-idos 3 0 s ' rviço do rei, se transformou nessa 
constituição de milidas vercladeir;1rnente populares ao serviço 
da patr-ia, nenhuma revolução se pócle legitimamente cousiclerar 
nacional, tendo contra si a força armada. Accresce q11 e o aper
feiço nmento extremo dos insteurnentos de guerra e o adbrnta
mento extraordin ri rio da t <.1 ctica, bem como os progrnsso:· da nova 
disciplina, tornnram impos~i vel a victoria de qualquer insurrei
ção puramente ci vil. O apoio elos exercitos ás r evoluções popu
lares v eiu, pois, a ser necessario, o que sig·uifica tambem legitimo. 

Advirta- se aindc1, que no Bra.zil nenhuma classe, melho t' que 
as dft armada e do exerdto, póde representar o conj uncto elas 
bellas qualid ades do povo. Si o raro r,pégo e a subida ven eração 
das raças affectivas que compoem :=i massa do proletariado na
cioual , incrementam-se no corfl.\.ão dos simples sol!larl os e mari
nheiros, os offici8es superiores representam, por seu lado, o que 
,a mentalidade bra?.ileir., t em de mais elevado e nrn.is selecto, em 
virtude da apurada. educação scientifica proporcionada nos esta
belecimentos de ensino militar. 

Ajunte-se ainda a isto a feliz situação moral elas classes mili
tares no Brazil, despidas de toda a, preoccupação de egoísmo in
dustrial, resi ~-nadas a uma pobreza digna,, afervoradas □ o culto 
-continuo ria Pa.tria e dti Honra. 

Mas ainda os factos ultimamente occorridos, e porventura não 
sabidos da imprensa européa, confirmam as disposiçõss ·e os in-
tuitos pntrioticos do exercito e armada do Brazil. . 

Tratou-se de al g um egoistico pronunciamento milih.r? Abso
lutamente não. Os chefes militares, que promoveram, com a 
adhesão e o concurso e:ffectivo rlos republi·canos, a r evolução de 
15 de novembro de 18B9, esperaram, antes mesmo de proclamar 
a deposição da dynasti:=i , as rnanifestDções da opinião publica da 
capital. Expressa essa opinião, elles a sanccionaram. 

A composição mesma do governo, em que se harmonisam os 
representc1ntes das classes militares e os d:1s civis, veiu provar 
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que n ão se tratava, nem jàrnais se trn.tou de outra cousa que não 
o bem commurn ela população brazileira, - alto obj ectivo a que o 
exercito e a armad a prest aram o concurso da sua força , 0 a que 
deram todas as véras elo seu patriotismo. 

E nincla esta revolução, effectuacl il. pel a força arma.eh\, foi a 
mais pacifica e generosa de quantas se teem realizado n o mundo. 
Já o povo br·azileiro havia, em 7 de abril de 1831, r evelado as 
suas ex tra orclinarias di sposições para manter a ordem, no meio 
mesmo da mais profunda agitação política, o seu horror à des
truição iuutil, ao mesmo pasfoo que a sua calma energ ia; a revo
luçã.o de 15 de novembro de 1889 veio confirm ar a existencia 
destes a ltos dotes na alma cb popul ação brazileira . Com efl'eito, 
j amais o mundo presenciou mais bello espectaculo, transformação 
m f! is g lorfosa , renovação mais pacifica , tão nobr e emprego da ' 
forç« , g enerosidade tão grnnde na victori"a. 

Que a imprensa européa .se compenetre destes sentimentos, e 
admire a grandeza incornp,1ravel deste nobre povo brazileiro, 
cujo exemplo, espera.mos, será fecundo em re3nltados par a toda 
a humaniclnde ! 

(Corl"eio do Povo.) 

A revolucão 

O dia de hontem (15) foi de surprezas para a pacifica população 
industrial desta cidade. Um ministerio forte deposto sem combate, 
uma. revolução militnr t r iumphanté , os corpos constitucionaes 
arrod ;1 ,.los sem discussão a lg·uma e o regimen de governo ata
cado com exito in esper üdo, são factos que parecer·iarn inexplica
veis , si não se conhecesse a inclole especial desta cidade, sempre 
disposta. a acceitar os f:1 ctos coosnrnmados. 

De · ha muito que o Diario- elo Comrnercio com bn te a especie de 
somnolencia que se apoderou do nosso mundo político, col locan
clo-o ao a lca nce de mão andaz, quer seja pelo lado da dictaclurn., 
quer el e uma reacção pop11lar. Tivemos primeiro o ensaio ela 
absorpção de poderes por um miuist er-io, e agora a e:ffectividade 
ele um ... reacção pela unica classe que se conservou forte no meio 
da gér a l deca deocia, ' 

E' inconte~tavel que, á proporção do enfraquecimento dos .ele
mentos civis da so ,iedari.e , a nossa classe militar t em ido au
gmentando em instrucç5.o, espirita de collectividade e corag·em 
cívica . Póde dizer-se que ella se tornou o correctivo unico da.s 
arbitrariedades do poder exe-cutivo. 

A revolução de hontem é filha unicamente da.s energ·ias e 
espírito de classe dos militares, e foram os officiaes superiores 
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que, passando-se para a causa'.dernocratica, a tornaram vencedora 
no momento. 

Os elementos civis foram nullos ou improfümos e só apparece
ram depois de realizado o movimento, e segundo é de esperar, 
para occu par as posições officiaes. E', poetan to, a classe militar 
que· eleve ser considerada como unico poder existente de factó e 
do qual depende o exito ou insuccesso da revolução. 

Mesmo por não andar envolvida em nossas intrigas civis, 
mesmo pelas suas illesas virtudes cívicas, é que a classe militar 
poderá evitar-nos os inconveni,mtes de uma surpreza que não 
tem ainda a sancção do voto nacional. 

Existem de facto entre nós corporações constituiLlas que repre
sentam a nação ou a prcüica administrativa, taes como sejam o 
senadc,, acamara dos deputados e conselho ele estado. 

A revolução tem dous a lvitres a escolher: ou convocar essas 
corporações legaes e submetter a ellas o decisão da crise actual, 
ou clis;;olvel-as, formando uma dictadura, que, sem consultar a 
Nação, decidirá por actos immediatos todas as questões de fórma 
o de ,pratica que actualmente se agitam. _ 
. O meio termo não é possível. Não. se podem conservar inertes 

um senado, uma canHra temporaria e um consell1o de estado 
ante uma dictadura democratica, nem esta se arriscara talvez 
a decidir questões tiio graves sem consultar uma constituinte 
nacional, a que concorram todos os elementos da população. 

Os proprios democratas não podem desejar uma sophisticação 
da rovol ução, limitando-se esta á substituição das pessoas nos 
cargos officiaes. 

Embora o elemento civil da d.ictadura quizesse esta facil so
lução, a classe militar de certo não se prestaria a ser instrumento 
passivo de ambições mais ou menos justas. 

Todas as resistencias d L1 classe militar ao poder executivo 
teem-se origfoado na energica defecla, que a otficialidade fez d.e 
seus. direitos como cidadãos. Logo, não é possível que consinta 
na imposiçfo de unm forma de governo á nação, sem que esta 
seja consultada pelos competentes delegados . 

Por outro lado, si querem uma revolução pro:ficua e duradoura, 
é preci so tornal-a le,!.!al e re~peitadora de todos os direitos. 

Especialmente em relação aos grandes interesses comrnerciaes 
que representamos com toda a dedicação, chamamos para a -po
sição precaria em que necessariamente se acharão, á vista dos 
successos de hontem, a attenção da. classe militar. Ninguem cal
cula a somina de interesses, quantos valores se poderão garantir 
ou sacrificar de um momento para outro em favor ou contra o 
grande interesse nacional. O commercio está agitadissimo ; cum
pre tranquillisal-o desde logo, positivamente, µorque é da tran
quillidade e do desenvolvimento do commercio que as transac
ÇÕ AS poder-se-hão e:ffectuar com seg·nrança e real proveito . 

Ha no paiz mais de 150 milhões de libras sterlinas de proprie
dade e::trangeira, e urna população de diversas nacionalidades, 
que orça por um milhão de pessoas. Graves interesses finan-
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ceiros e economicos foram ultimameute creados, que é preciso 
respeitar e attender. 

Os mioisterios passam ou cahem, mas os compromissos nacio
naes são sagrados. Si ha classe briosa e que saiba comprehender 
os deveres da honra é a militar, e ella não deve deixar sem 
garanti,1s nacionaes esses interesses que em nós se confiarmn. 

De que elementos poderá dispor o pessoal da dictadura 11ara 
inspirar confiança á populaçi'\o estrangeira e assegurar o futuro 
dos intere;;ses financeiros 1 

A' exc8pção do elemento militar, que é o da ordem publica, 
não vemos socego possível para esses interesses. 

NecessarL1111ente a dictaclura ter-ade revogar alguns contractos 
que foram reprov&dos pela opinião publica, ma,s quaes são os 
planos financeiros de que dispõe para substituir os extinctos? 

Mais do que nunca., é agora occasião de identificar comnosco 
a populnção estrangeira, ele gara.ntir a divida publica e a moeda 
circula,nte, e de promover a agricultura do paiz, si não quizerem, 
como em 1831, que a revolução vá nn,ufragar em um desastre 
:financeiro . . 

Si não ti vermos paz social, ordem, legalidade, estabilidade 
fin anc:"ira , o socego das ruas e dos negocios, este enthusiasmo 
irá dar ele eucontro em promptos obstaculos, que trarão a -peior 
das reacções. 

Gu I rdemos a iutegridade , a liberdade constitucional e a gran
deza ela patri[L que nos deixaram nossos avós, e que não podem 
nunc,t ser sacrificadas pela nobre classe militar. Foi ella que nos 
deu :, s liberdades nacionaes, foi ell<1, que conquistou a uni
dade do paiz, foi ella que provou ao estrangeiro que eramos 
uma gTande nação. 

E' clella que esperamos, confiantemente, a volta do regirnen 
da le i, da paz , do trabalho e dos direitos adq uiridos. 

Até agora as classes inclustriaês não teem sido hostis á revo
lução, e a volta da ordem e do socego as confirmará na sua posição, 
que é a ela esperança no exercito e na armada brazileira. 

Realizada a installação da nova phase administrativa, é de 
justiça suppor que os importantíssimos problemas commerciaes, 
agrícolas, industriaes e financeiros serão resolvidos com o cri
terio u ecessario e com a precisa urgencia. 

E' o que espera o Diario do Coinmerc io se realize . 

(Diario elo Co minercio .) 
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As duas corôas 

Não ha ainda seis mezes era eu considerado um v1s10nario, um 
despeitado, um insens1to, um louco, quando na camar,L dos de
putados vaticinava a proxiJ.:na quéda da mona.1·chia, qne já ago
nisav::1 moribunda, e o auspicioso advento da Republica Brazi
leira, que começava a despontar no horizonte da va,tria, como 
todos a sonhavam, revestida ele toda.s as galas naciouues, ador
nada com todas as decorações da democracia, illuminacla pelos vi
vidos clarões do patriotismo, festejaclrt, apphwditia, e encleosada 
pelas sympath[as populares c m1 énthusicLStica etrusão de jubilo 
e de feliciclacle. · · 

Muita. g·ente então me evib1va, como si eu fosse um reprobo, 
me conclemna.va como um réo de crime ele lesa-magestacle, me 
rep Jl!i a corno um verdadeiro excommungado ! 

Os ac1l icos, m1, impotencia ele seu furor e 11) empenho satanico 
de rnaütr a impres,;ão que meu di:;curso pudesse cau,;ar no espi
rita publ ico, tudo invei1t 1rtim para amesquinhar-me, abater- me 
e desmoralisar-me. 

Cobriram-me de injurias e de improperios, deprimindo meu 
ca,racter, nbssallrn.ndo a minha honra, enxovalhando minha re
putrição, chegando a perversid,tde ao ponto ué espall!arem que 
só me declarei republicnno para mais faci lmente abjurar e ca-
sar-me. · 

Reagi energicamente contra essa infamü1, dan do publico tes
temunho da integridade ele minha fé catholica e da intransi5en
cia uo meu ca.racter sacerdotal . 

Obedecendo aos impulso, do meu melindt·e pessoal, torpemente 
oíl'endido, e ele minha dignidade profissional, vilmente fe i·ida e 
justamente revoltada, prophetisei [tinda com inquebrantavel fir
J'neza e com um,1. fé viva e in,1.balavel, que em breve a codia 
imperial voaria nelas arns baticlct pelo Sô[Jro patriotico da demo
cracia, mas que minhn. humilde cor6a ficaria segurn sobre a ca
lJeça ! 

Tudo se rea.lizou p0rfeitamente no dia 15 do corrente. 
O throno imperial desabou apodrecido ao pr-imeir·o brado ele 

viva a R epublica! o sceptro desperlaçou-se e a· corÔit rolou· na 
praça publica por entre risos e flores e no meio de jubilosas ex
pansões populares. 

Tudo desfez-se em pó, tudo desmoronou ao s6pro da liberdade, 
tudo cshin aos ped aços envilecido peh corrupção, elevando-se 
brilhante sobre. as r uínas das instituições monarchicas a imag·em 
pura, esplenclida ela democracia triumphante ! · 

E entretanto, no meio cle~se cataclysma, em que se submer
giu e clesappllreceu o regimen execmvel ele privilegios, a minha 
pobre corôa, vi!ipencliacln, pelos idolatras da realeza., permanece 
firme e segura sobre a cabeça, attestanclo a plenitude da miuba 
fé catholica e a inte6ridac1e elo meu caracter sacerdotal. 
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E hoj e, que tudo está radicalmente transformado, que uma 
nova pliase= se abre aPs :,icioso, aos destinos ela Patria, t enho a 
con3ol ação de ver multiplicarem-se flS aclhesões, s ubmettenclo-se 
qua,si tudos ao novo regimen, até a quelles mesmos que me ape
drejaram, que me repelliram, que me di ffamaram, que me con
sicl:eraram um visiona.rio, um insensato, um louco, um excom -
mung·ado ! 

·Nomeio, porém, cles;ia podridão em que se desfizerf1m as velhas 
instituições, só um vulto ficou de pé, só um caracter sé con
servou puro_ e immac ulado ! 

O nome do Barão cio Ladario se impõe ao respeito e admira
ção de todos que comprehem1em e sentem os estímulos do brio, 
da honra e da dignidade. · 

Não se rendeu ái voz elo pod, r, que e lle ainda não conhecia . 
fülleu-se corno um heróe, não propriamente em defesa do prin

cipio a que estava servindo, mas em defesa da propria honra, 
da honra do seu posto, da sua honra militar, que é sua vlda, 
sua gloria, e sua felicidade! 

Todos os seus companheiros cahiram na lama, em que se dei
xaram envolver, só o nobre B.trão do Laelaeio, o velho mari
nheii-o, cioso de seu nome e tle suas g '. orias, resistiu, preferiado 
ser abati .lo p9la, espada, e pela bala, receb1rnclo o baptismo de 
sangue, riue µ111'ificou todas as suas culpas , e o restituiu cheio 
ele brilh0 aos applausos da Patria, que aprecial'á sempre os seus 
filhos que se distioguirem pela corag·em, pelo valor, pela honra. 
que são os caracteri.sticos dos verdadeiros pa triotas. 

Até nesse ponto se re ::tlizou minha propl1ecia, declara ndo que 
o -bravo chefe de esriuadra era homem ele acção e de lucta. 

Mi.nb.as homenflgeos de respeito, de admir .. ção e ele entlrnsias
mo ao intrepiclo e heroico Barão do La clario ! 

Como agora louva,velrnente se apressam a reconhecer e render 
homenagem ao novo poder, como quem 1.Jusc:1, fonte límpida, em 
que possa purificar-se de aotigas mnculas, como quem procura 
as aguas lus traes da liberdade para reeebel'.' o ba.p tismo da re
clempç 'io social, ficando desaffron taclos do jugo a vil tau te que os 
opprimia ! . 

Como me devo felicitar vendo os que pareciam ma is aferrados 
ás velhas instituições acompanhando de tocha empunho a marcha 
triumphal ela idéa vencedora ! 

Como me apr[t,z ver se accordaram todas as gerar<!hia ssoci.aes, 
represeofadas pelo clero, nobreza o povo, para dirigir protestos 
de adhesão á nova ordem de cousas, que tão brilhantemen te ~e 
ina,ugurou no paiz ! 

Como c11es :Je e se n,vo lumtt a onda das conversões, que vão 
engrossando as fileiras do p rticlo nacional ! . 

Nã0 tardará muito que se veja formado o grande par/ido elos 
adherentes, ficando as que já eram absorvidos e n ulliô.c:tdos pelos 
que seio agora. 

Seja. porém, como for, essas ac1hesõe3 em massa, em· 8'rande 
parte hypocritas e fementidas, teem sempre o merito de clenun-
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cia1' que a monarchia, desapparecendo deste solo abenço[l,clo, não 
deixou saudades, uem mesmo àquelles qne mais tempo viveram 
á sua sombra e que mais largameute gozaram as suas g-raças. 

E' muito commodo passar do regaço da realeza, a cuja iuflnen
cia se viveu sempre saboreando as delicias ela monarchi -1, para 
os arraiaes elo novo regimen, começando logo a chupar o tutano 
da Republica, occupando os primeiros postos, os postos ele con
fiança, que é ele esperar sej ,m conferidos àquelles que comba
teram, ·que se expuzeram às iras e ao füror da tyrannia ... 

Não f11ltam agora, entlrnsiastas da cELusa republicana. 
E o Sr. D. Pedro de Alc'1nüwa tinha a simplicidade de crer 

que podia contar com adhesões sinceras, quando os factos estão 
demonstrando que ha muito o paiz já estava 1·epublicanisado, 
passando o ex-imperador pelo dissabor de ver virados pelo avesso 
os seus ,,migos e os seu~ servos. 

Só nos c ,nsola e nos tranquillisa uma consideração, e é que a 
dynastia extinguiu-se para sempre, apedrejada pelos que mais 
a sugaram, e aviltada por quem mais pretendia explorar as 
suas minas. 

Felizmente os ultimos actos do príncipe consorte mataram de 
urna vez toda a idéa, tod'l a presumpção, toda a esperança de 
restauração. 

No meio da tremenda catastrophe que envolveu e esmagou a 
fami lia imperial, o Sr. Conde cl'Eu não perdeu o instincto mer
cantil, que sempre o iospira e por onde pauta tod JS os actos da 
sua vida. 

Certo de que lhe escapava o throno, que era principal obj ecto 
de suas torpes especulações, resolveu mercadejar a coróa impe
rial, avaliando-a em dous mil contos de réis, apresentando ao 
governo provisorio um rol de credores e uma lista ele necessi
dades a prover, com o que procurava justitica1• a exigencia 
daquella somma. 

O governo achou que era barato e deu-lhe mais tres mil contos. 
Aguella alma sordiclarnente metallisacla, eu torpecida pelos cal

cnlos inconfessaveis, obcecada pelas ambições criminosas, degra
dou-se ainda mats, tornou-se ainda mais vil e abjecta, apreçando 
a coró:1, no nome irresponsavel do ex-imperador, desse pobre 
velho inconsciente pela enfermidade, aggravada pelos annos, 
que sempre se mostl'ou limpo de mãos, superior ao dinheiro, pri
mando pelo mais nobre desinteresse, não se deixando já.mais 
envenena,r pelos sentimentos azinhavrados que movem as almas 
s0rdidamente mercenarias. 

Devendo estar atordoado com o fracasso da monarchia, o prin
cipe consorte não perdeu o equilibrio mercantil, mandando per
gunta!' ao governo provisorio si considerava bons e válidos os 
contractos matrimoniaes. 

E o que é mais triste e mais vergonhoso é que, quando recebeu 
o decreto concedendo cinco mil coutos, em vez de dous mil em 
que a sordida ganancia arbitrara a corôa imperial, mostr~u-se 
commovido e pr0fundamente grato, dizendo que nunca esperára 
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outra eousa de um governo de que faziam parte os seus amigos 
Ruy Barbosa e Quintino Bocayu va l 

O Sr. Conde d'Eu, porém, tocou ao auge da rniseria, chegou á 
ultima, expressão do aviltamento, quando no otlicio, que dirigiu 
ao governo provisorio, pedindo demissão do logar de comman
dante geral cb artilharia, declarou imbecil e impudentemente 
que, si não fossem as circumst Lncias , que bem contt'a a sua von
t ade o obrigavam a s11.hir do paiz, estaria prompto a continuar a 
servir deb rzixo de qualqiter fórrna de governo a nação que por 
tantos annos o acolheu em seu seio. 

E' o requinte da degradação l 
O Sr; Coo de d' Eu, nesse ultimo traço de sua viela no Brazil, 

descarnou todos os seus sentimentos sordidos, toda a sua a lma apo
drecida nos charcos immundos dos interesses inconfessa veis. 

Os festejos feitos para solemnisar as bodas de prata foram os 
verdadeiros funeraes da mouarchia. 

O baile da ilha fi,cal foi um perfeito festim de Baltbazar. 
D. Pedro de Alcantara perdeu a. corôa, o Conde cl'Eu fez o seu 

negocio. 
Dispersou-se a cama,rilha que me apupava, ficando eu com o 

direito e liberdade de exclamar, afüganda a minl1a coi-6a e repe
tindo o brado que soltei na camara uos deputados : 

VIVA A REPUBLICA! 

PADRE JoÃO MANOEL. 

Uma noite historica 

(Do alto de uma j anella do largo do P aço) 

A's 3 horas da madrugada de domingo, emquanto a cidade 
dormia, tra.nquillisada pela vigilancia tremenda do governo pro . 
visorio, foi o largo do Paço theatro de uma scena extraordina.ria, 
presenciada por poucos, t ão grandiosa no seu sentido e tão pun
gente, quanto foi simples e breve. 

Obedecendo á dolorosa imposição das circumstancias , que for
çavam um procedimento energico para com os membros ela 
clynastia dos príncipes do ex-imperio, o governo teve necessidade 
de isolar o paço da cidade, vedando qualquer communicação elo 
seu interior com a vida da capital. A todas as portas elo editicio 
principal, na manhã do sabbaclo e às portas das outras habitações 
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d'ependentes, ligad,1s pelos passarliços, foram po.;;tadas senti.nellas 
de infautaria e numerosos earabineiros montados. O saguão foi 
transformado em verdadeira pr,1ça üe armas. · 

MLütos persouagens eminentes elo imperio e diversas familias, 
ligados por a pproximação de affecto á familia imperial, apresen
h;,ram-se a íallae ao imp3rador e aos seus a ugustos parentes, 
retroceden rlo com o desgosto de uma tentativa perdtda. . 

A' fH'OQOrção qL1e passavam as horas, foi se tornando mais 
rigo1'0 .ô t a guarda das ~mmediaçõe3 do p:llacio. As sentinel las 
for am reforçadas por uma linha de baionetas, que a pequenos 
interva llos estendeu-se pelo passeio, em todo o perímetro da 
imperial residencia, transformacla .em prisão de estado. 

Novas determinações, annuuciadas por aj uclantes de ordens, 
que chegavam frequentemente do quartel-general, desenvolviam 
ainda mais as manobras da guarnição do edificio. 

Depois que anoiteceu, foi fechado o transito pelas ruas que o 
rodeiam . A's 11 horas IHtvia sen tinell as a;té ao meio da geande 
área compreh 'ndida entre o portico do p,tlacio e o caes. Por 
todas as immediações vagueavam soldados de cavallaria, empu
nhando clavinotes de coronha pousada ao joelho. 

Acleaubva-se a noite, adiantavam-se gradualmente para o 
mar os cordões de sentinell as. · 

Um boato ofücial, inspirado pela conveniencia do iuteresse 
publico, espf'l.lhara a noticia de que D. Pedro de Alcantara (que 
se sabia dever embarcar para a Europa, em consequencia da 
revolução cio dia 15) só iria para bordo no domingo ele mauhã. 
A policia excepcional do largo elo Paço, porém, durante a noite 
de sabbado, deu a certeza de que o embarque se faria muito 
antes ela, ho1'a do propalado consta . Demorados por esta suspeita, 
muitos curiosos estacionavam pelas vizinlrnuças do Merec1.clo, das 
pontes das ba1°cas, na rua Fresca, na rua da Misericordia, na 
esquina d:t rua Primeiro de Março. 

De I hora da maclrngaela em deante as patrulhas ele cavai laria 
começaram a dispersar os ajuntamentos. 

P,1r,-1, os ultimas passageiros elas barcas Ferry não havia mais 
caminho, do laclo do Mercado, si não beirando rentinl10 ao caes. 
Depois ela ultima barca, o tr,,usito foi absolutamente irn pedido. 
Tambern os mais reni teutes curiosos tornaram-se muito raros, 
mesmo nas proximidades do largo sitiado. Um grande socego, 
com uma, nott1, accentuada de panico, reinava neste ponto ela 
cidade. Para mais carregar a physiooomia do momento, cir
culavam nessa llor·a as noticias de um conflicto entre marinheiros 
e praças do exercito, ha venrlo troca. ele tiros. 

Apeza.r ela brandura de modos com que os milit-:,res convidavam 
às p '"ssoas do povo a se retirar~m, apnar da completa abstenção 
de actos de violencia. que teem caracterisado o systema. policia l, 
energico, mas extraordinariamente prudente rlo governo provi
sorio, sentia-se alli como que uma atmosphera de vago terror, 
como si a calada ela noite, a escuridão elo lagar, a amplitude 
insondavel da praça evacuacla, respirassem a presença de uma 
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reálidade formidavel. Sentia-se todo aquelle immenso ermo 
occup:,clo pela vontade poderosa da revolução . 

Em cima, o céo tri stíssimo, . povoado de nuvens crnspas, muito 
densas, que 'um luar fraco bor,dava de transparencias pallidas. 

De vez em q,1ando, das perspectivas de sombr,t, sahia um 
rumor de vozes abafadas, logo feitas ,;ilencio; de vez em quando, 
um rumor secco de bainhas de folhas contra esporas e um estre
pito de patas de cavallo, escarvando o calçEL mento, .ba.tendo .a 
passos regulares, espalhando-se em estalado galope. Em g eral, 
silencio ele morte. 

Entre as poucas pessoas que, illudindo o consentimento da 
policia, tinham conseg·uido occultar-se em diver.so.s sitios de 
observação, murmur:wa-se que nãc, devia tardar o embarque do 
ex-imperacloe . Duas horas da madrug·ada, entretanto, tinliam 
marcado os relogios das torres e nada ele novo, dos lados elo paço, 
viera agitar o solemne socego do largo . 

Pouco antes clessft hora houvera um grande movimento elo lado 
do mar . Dahi soaea repentinamente um grito de alarma. , 

A noticia, divulg,;i.da, ele assaltos provaveis ele gente ela armada 
contra a · tropa, assai tos que seric1,m r azoavelmente füvorecidos 
pelo negrume ela noite, que subia do mar sobre o caes como uma 
muralha preta, furada apenas pela linha ele pontos luciclos da 
illuminação ele Nictheroy, dava para impressionar de sqsto um 
grito JJerdido ela sentinella . Houve tropel ele c.avallos e logo 
uma, uas, outra e outra, muitas clenotaçõ:~s de e.spiogardas, em 
desordenado tiroteio. 

Nada havia de grave. Um individuo, que t en tam embarcar-se 
coo tl'a a vontade da ronda, fôra preso. Escapando ás mãos da 
patrulha de infantaeia que o pre1111era, t inha-se l iLnçaclo ao mar 
par_a fugir, nadando. Alguns sold ados tinham atirado a esmo 
para assu ;tal-o, emqnanto outros tomavam um bote, com o qual 
pegaram de novo o evadido. Logo em seguida foi visto o preso 
passará luz elos lampeões, empun .. ,do por g uardas. 

Houve quem sup_puzess0 que os tiros foram um sigoal. Com 
effeito, tal qual si assim fosse, oavia~se pouco depois, no meio d.as 
trevas ela bahia, o rebate chocalhado ela belice ele uma lancha a 
vapor. Uma pequena l uz vermelha -estrellou-se no escuro, deante 
elo caes e, ao fim cl0 pouco., momentos, ao lado do molhe ele em
barque do Pharonx, vinha cessar o barulho d . helice, com duas 
pancadas de nm tyrnpano de bordo e a -passagem ele uma r ,ipicla 
sombra fluctnante sobre a 1sombra inquieta das aguas. ·. 

- E' a lancha do imperacl01• ! J:i imsavam os que viam, com .a 
oppressão natural que devia provoc.,r aquelle aununcio ela im'
minencia de r1ni gTande momento. · 

Bastante tempo se passou clepóis deste incident e, antes que c\e 
novo fosse alterada a monotonia do socego ela noite. A suspeita 
de qu_e acabavu ele atracar a embarcação que devia receber o 
monarcha deposto, a auciedade de perceber o movimento signi
ficativo, no portão elo paço, pPolongou indefinidamente a dur,tçã:o 
desta especta tiva. O profundo silencio do logal' paeeceu fazer - se 

R. 16 
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maior, nessa occasião, como si a noite comprehendesse que se ia, 
alli mesmo, em poucos momentos,. e,:frangular a última hoi:-a de 
um reilrnclo. A trauquilliclade que havia era lugubre. Ouvia-se 
com certo estremecimento o barulho do morder de freios dos 
corceis ela cavallaria em recantos afastados . Frouxamente cla
reados pela illuminação urbn,oa, as casas ao redor do largo, os 
edificios publicos pareciam adormecidos. Nenhuma luz nas ja~ 
nellas, a não ser nos ultimas andares de uma casa. de saucle. 

A pezar disso, que se acreditarin, indicar a completa 'ausencia de 
espectadores para a scena que se ia passar, muitas janellas 
a,bertas appareciam, corno retabulos negros, _nas mais altas 
sacadas, e percebiu.-se uma agitação facil de r econhecer nos 
peitoris escuros ... 

Em homenagem á severidade da determinação do governo 
1'evolucionario, ninguem queria ter siclo testemunha da myste
riosa e lim in2.ção de um soberano. 

A's 3 horas ela madrugada, menos alguns minutos, entrou 
pela praça um rumor de carruagens. Para as .bandas do paço 
houve um ruidoso tumulto c;le armas e cavallos. As patrulhas 
que passeavam de ronda retiraram-se todas a occupar as entradas 
do largo, pelo meio do qual, atravez das arvores, illuminaudo 
sinistramente a sol idão, perfilavam-se os postes melancolicos elos 
lampeões de gaz. 

A p1fareceu então o Jlrestito elos exi lados. 
Nada mais triste. Um coche negro puxado a passo por dous 

cavallos que S3 adeantavam de cabeça baixa, como si dormissem 
andando. A' frente duas senhoras de negro, a pé, cobertas de 
véos, como a buscar caminho poira o triste vehiculo. Fechando a 
marcha nrn grupo de cavalleiros, que a perspectiva nocturna 
detflllH1va em negro perfil. Divisavam-se vagamente sobre o 
grupo os pennachos vermelhos das barretinas de cavallaria. 

O vagaroso comboio atravessou em linha recta, cio paço, em 
direcção ao molhe do caes Pharoux. Ao a pproximar-se do cáes, 
apresentaram-se alguns militares a cavallo, que formaram em 
ca.minho. 

- E' aqui o embarque'? perguntou timidamente uma elas 
senhoras de preto aos militares. O cavalleiro, que pf.\,recia um. 
ofücial, respondeu com um gesto largo de braço e uma. attenciosa 
inclinação ele corpo. 

Por meio elos lampeões que ladejam a entrada do molhe pas
saram as senhoras . Seguiu-se o coche fechado. 

Quasi na ext.remidade do moll10, o carro parou e o Sr. D. Pedro 
de Alcantara apeou-se, um VL1lto inclistincto, entre outros vultos 
distantes, para pisar pela ultima vez a terra da Patria. 

Do posto ele observação em que nos achavarnos, com a difficul
dade ainda mais d,L noite escura, niio pudemos distinguir a sçena 
do embarque. 

Foi rapida, enh'etanto. Dentro ele poucos minutos ouvia-se 
um ligeiro apito, echoava no mar o rumor igual da belice da 
lancha ; reapparecia o clarão da illuminação interior do barco; 
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e sem que se pudesse disting uir nem qm só dos passageiros, a 
toda a força, de vapor, o ruido da helíce e o clarão vermelho 
afastavam-se da terra. 

• 1 •• 1 • 1 I f O I O 1 1 I 1 • 1 1 • 1 • O 1 1 I • I I I • • I • I ' t I O O I O I I f 1 • I I I o t I I o I I I • ,. 

A náo do Estado 

Do vento em popa, panrlas as velas, vae · em rumo á pro
speridade a náo governamental. O mar ele rosas está em completa 
calmaria, a brisa sopra doc3rnente e o cêo esta inteiramente 
azul. No hot·izonte não se divisa nem uma nu vem negra ; o 
Cruzeiro destaca-se bri lhante; em baixo Sirius; bem em cima, 
a via lactea mostra- nos a estrada lar ga que devemos seguir na 
organização ela Republica. 

Parecia que uma tetnpesbde enorme ia desabar, que um cy
cione formicla vel tudo destl'uisse, mas a Estrella do Brazil , a es
trella boa, que nos prot"'ge, ap pareceu providencialmente, e, 
espalhando por sobre nôs a sua luz encantadora e santa, nos 
ensinou o caminho, que na es:;uridão talvez não encontrassemos. 

Preparach a náo e posta ao mar, não µodiamos avaliar a sua 
força, nem a sua segurauça, sem m,B, experiencia ao menos; eu
trot,1,nto, vae navegando muito bem com celeridade nanca vista 
e prornettendo fazer mm1, derrota de.s lumbraute, passando por
entre os escolhos com maestria elos pilotos conhecedores do:;; 
mares · e dobrando todos os tormentorio.;;, sem temer os perigos 
que estas passa geris arnen çam. . 

Dos promontorios que ficam a vista dos viaj antes, nem dos 
bancos ele areia que se escondem por sob a superficie : elo mar, 
elevemo, receiar um só instante, porque o bom-senso e a pratica 
nos afastarão desses precipicios. , 

Não p'are a êmbarcação em meio da viagem, não se deixem 
levar os timoneiros pelo canto das sereias que os cercam, que 
a nao caminhará segum e com app lausos ele todo o mundo_; mas 
tambem é necessario que uella não embarquem marinheiros de 
primeim viagem, nem os veterauos viciados e que serviram 
outr'ora em navios corsarios. 

Eliminemos os elementos perniciosos que se approximam de 
nós e procuremos os sãos, que nos venham t razer vida e . 
conforto. 

Ao mar os que não se conduzirem com sinceridade e que no , 
meio da viagem pensem em recua r cio caminl10 que o patriotismo~ 
nos t raçou . 
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Confiantes no futuro; na grandeza de nossa terra e na magna
nimidade elos brazileiros, os timoneiros da -náo seguem ousada
mente a SLJa marcha, esperando encontrar o porto desejado. 

Os obstaculos serão vencidos pela pertinacia e energ'ia, e a 
golpes de patriotismo cons'trt1irão uma patria livre e grandiosa, 
digna de nosso tempo e do nosso povo. 

Dispondo ele grandes elementos, a náo supportará todos os 
em bates que por acaso o furacão elo norte possa trazer, atra ves
saudo as ondas e resistindo as correntes oceanicas que podem 
querer perturbar a serenidade das ag·uas. 

Ao norte ameaçava grande borrasca, mas a brisa do sudo'3ste, 
soprando suave, fel-a cle;;apparecer complet amente, não che
gtu1do a arrebentar o fur11cão elo sul. 

A bordo completa paz, os commandantes mandam a manobra 
e a marinhagem obeclece, batendo palmas e confiando no piloto. 

E a náo segue seu curso, desassombradam9nte, cortauclo os 
mares serenos e confiando na tl"ipolação, que espera com patrio
ti smo e coragem o dia de avistar porto seguro. E não vem 
muito loHge a hora de chegada ; vê-se já a terra_ promettida, 
de onde virão üs bençãos aos intrepidos navegadores. 

A historia é um facto e os acontecimentos do dia 15 hão ele ser 
inscriptos nell,t com a maior admiração cl0 mundo, que jámais 
viu epopéa tão extraordinaria. 

Depois do memoravel 13 ele maio, parecia, que jamais se regis
trasse facto tão grande na historia, mas a Republica veiu tudo 
snpplantar, consummando a obra mais notavel que se tem visto 
em povos civilisados. 

Proclamou-se com flores a abolição dos captivos e com flures 
fez-se a Republica Br-azileira ; e por que não· havemos du confiàl:' 
no futuro ele nossa -patria, que se nos afigura proximo e gmn

dio:;o 1 
Trabalhemos todos JJe'la mesma causa; que o que nos resüt hoje 

é a união completa e sincera de to los os elementos que cornpoem a 
nossa sociedade e ele que carecemos pal'a homogeneidaclP. de pen
samento . 

Confiamos na sinceridade e patriotismo dos homens que clirig·em 
o governo e que teem iJl'ocurarlo acertar nesse curto espaço ele 
tempo que estão na gerencia elos negocios publicas e façamo-nos 
de alicerce seguro para o estabelecimento da, Republica, afim ele 
que ella venha sã, pura e ideal como a desejamos. 

Deixemos de · parte os interesses pequeninos e tratemos ele g·a
rantir a estabilidade do governo democratico ,. que · será a nossa 
garantia e a garanfüt dos Estados Unidos do Bm.zil. 

(Dietrfo de iYoticias de 30 de ·uovembt•o de 1889 .) 
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Os diplomatas 

Os jornaes que nos chegam da Europa devem_ ter chamado 
àolorosame.ute a attenção tlo govern_o provisorio parD, o nosso 
corpo diplomatico. 

Era natural que a surpreza, causada pelo subitaueo movimento 
de 15 de novembro, levasse a imprensa ás nossas legações, aô.m 
de informar-se a respeito elo Bra zil e dos homen.,: que haviam 
assumido a responsabilidade da sua transformação política e so
cial. Assim foi e nada depõe mais em desfavor daquelles que es
tavam investidos da representação de nossa patria no estrangeil;'O. 

Quem viajou a Europa sabe que os nossos dip lonntas vivem 
completamente alheios a quanto occor1'e em nosso paiz. E' de
masiado enfadonha a leitura dos jornaes brazil eiro:s; custarja 
tal vez a per:da de uma hora de g·alopada nos bosques, ou de pas_
seio de carruagem pelos _ parques. A viela é tão variegada . . . A 
noite é reclamada pelas maravilhas dos theatros e dos salões; os 
dias enchem -se. da satisfação ela etiqueta cavalheirosa e ga la,nte. 

Como pensar neste canto de terrn, cuja lingua é a sepultura, 
do ta lento e .elos meritos ,los filhos, cujo nome ,figura apenas n9s 
vaiiclevílles como forueeeuor elo.; pernonagens ridiculos que pa
gam mancheias de diamantes pelas traições elas estrellas do 
asphalto 1 

Ahi, toda a historia elas nossas difficuldad0s no tocante á im
migração. Legações e consulados nunca tomaram a inicie tiva de 
uma propagrrnda séria para desfazer a impressão das noticias ca
lumniosas que circulam a nos ,o respeito, nem tão pouco se jul
garam no dever de aconselhar ao governo a reforma de leis e 
cnstumes que affeetam a propa~n1ção ela estima pela nossa patria. 

Nem ao menos esse trnba lb.o facíli mo e a6radavel de co mmu
nicar no mundo os nossos progres;;os politicos, litterarios, a rtís
ticos e scientirlcos já attra hiu a lgurna vez os no3sos diploma.t as . 

Mesmo em Portugal, onde se fal ia a mesma língua, onde era, 
portanto, muito simples ?btet' cl3: imprensa a divu\g·ação do estado 
ao nosso_ patz, a noss11 cl1plo111ama e consulado se ene11rregam de 
tal ser viço . 

Imagine-se que será dos problemas que nos interessam viva
mente! 

Os nossos di plcmatas ou ve.::reütm numa obscul'° clade p:1s111osa, 
ao ponto de ulguns delles não terem tido prestigio para fazer 
r eceber condignamente pela imprensa até o immortnJ Visconde 
elo Rio Branco, outl'Os só se celebrisam pelo-5 escaULL11os em mesa 
ele jogo, por tragedias e dramas de adulterio_ 

I-Ia poucos annos, em Paris, o diplomata br azileiro era _ce lebre 
pelas chron icas ele a lg uns jomaes, e principalmente do Figaro~ 
relativamente ao seu lar . 

Dabi as informações que l\,ppareceram nos jornaes relativa
mente ao movimento ele 15 ele novembro, 
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As legações não conheciam os homens que estã,o a frente do 
governo provisorio, cheg·ando o ministro de Portugal a .não 
saber que o prestigio do chefe actual do Estado foi conquistado 
pelos seus extraordinarios feitos heroicos em campanha. 

O nome de Benjamin Constant, que lia longos a1111os impõe-se 
ú. veneração d11 mocidade militar e paisana; o nome do profundo 
pens1dor que operou a nova orienfação da maior parte ela moci
dade brazileira, não era conhecido pelas no;sas legações, de ma
neira que elle figura como um venturoso vindo a tona de uma 
revolução por mero acarn. 

O Sr. 'Wandenkolk a:pparece apenas como uma vingança pes
soal contra o Barão do Laclario e os nome;;; de Aristides Lobo, 
Quintino e Ruy Barbos!1 enquadram-se na simples citação de se
rem jornalistas. 

Como con1rnceriam essas legações os Sr;;;. Campos Salles e 
Demetrio Ribeiro, que viviam glorificando as suas províncias, si 
nem siquer sabiam o valor dos homens que diariamente nesta 
capital ascendimn na admirução publicc1,? · 
· Deixar que continuem f\, dil'igir a vida diplomatica e consular 

da nação esses mesmos . homens, será condemnar a Republica á 
existencia inglorfo. do imperio, que só era conhecido pelos louvo
res ao ex-imperador, a q.uem se attribuia tudo quanto se realizava, 
de_ bom e grande em nosso paiz. · 

A Republica precisa cfo se fazer representar dignamente no 
estrnngeiro por homens, que, á semelhança da diplomàcia e 
consulados dos Estados Unidos cio Norte e ela Confederação Ar
g·entina, saibam levantar o nome ela patria, pela divulgação 
dos seus progressos; da sua riquezft e da sensatez chts suas leis. 

Pouco, muito powo se póde aproveitur do nosso quc1dro diplo
matico, e é urg·ente não deixar que o mundo pense que somos 
realmente urna taba de botucudos, que não ·podendo conviver 
com espiritos superiores, fizemos uma revolução para voltm·mos 
aos nossos habitas interrompidos ele selvageria. 

( Editor,al da Cidade do Rio de 6_ de dezembro de 188\J .) 

A confiani;a 

Teem. sido de paz absoluta, ele trabalho confiado, ele marcha 
completamente normal os quinze dias de gloria que jc'1, contam 
os Estados Unidos do Brazil. 

No in_telior, nenhum perig·o. · Os homens que ma,is attonitos 
-0 desor1entaclos ficaram com essa demolição e reconstrucção 
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instantaneas, e os estadistas de todos os partidos, são concordes 
em confessar que, para o Brazil, não ha Lloj() sa.lvação possivel 
fórn. ela Republica. Serfo, pois, um crime de lesa- patria, acariciar, 
por qualquer modo, planos é idéas que nã,o fossem de completa 
solidariedade com a actual fórma de governo, que clen vid,i nova 
à patria e unidade indissoluvel a America. 

Embora, os nossos compatriotas que deveram à política impe
rial as altas posições que occupavarn a 14 de novembro, nos 
mostrem ainda a physionomia con gestionada de quem perde o 
somno, e o aspecto abatido ele quem t em a rnitrnr- llrn 11s alegrias 
sãs um cl<.-sgosto profundo, contamos que o balsamo do tempo lhes 
cicatrize essas feridas pessoaes, e que o trabalho consolador os 
distraia das ociosas e inconsolaveis preoccupações. 

Quinze dias, ern realidade, é muito pouco tempo para mitigar 
as dores ele quem poz as suas esperanças n a monarchia ou peru.eu 
os seus privilegi.os aristocraticos com o banimento absoluto elo 
throno . 

Essa minor ia, que ainda assim , pela sua reserva e pela sua 
quietação, dá- nos esperança ele a vermos incorporada nas forças 
vivas ela Republicfl., si ficasse, para sempre, incoosolavel, c-Jl11 
os olhos no horizon te, a espera do _regeesso de instituições ana
chro1iicas, não seria nem ma.is perturbadora , nem mais para 
receiar cio que esse partido, que a nossa antiga metropole dizem 
que ainda tem, composto pelos que esperam a volta de D. Se
bastião, elos areaes de Alcacer Quibir, em um dia de nevoeiro .. 
Na Am'erica, porém, onde o sol dá ardor ao sangue, onde a emo
lução arrastn, os mais tímidos, onde o ·empyrismo não tem 
proselytos, esse matiz da opinião, ridiculamente optimista , não 
póde sustentar-se, nem ser tomado a serio por muito t empo. A 
evidenciei. de que a Republica é uma conquista n acional iutan
givel, depois de abalar todas essas esperanças utopicas, tornaria 
alvo dos motejos geraes 03 que quizessern ficar parados, com o 
olhar fixo num ponto e o aspecto estranho de um fakir, enlou
quecido pela superstição e pelo fanatismo . 

Essa força nenhum poder de resistencia t er a , produzindo apenas 
o m,11 para os infelizes que a acalenfarem no seio. 
· Esses verão passar os outros, contentes e cheios de esperanças 
em demanda de um futuro radioso, felizes por viverem numa 
patria, onde o merito, o ta lento e o caracter teern todas as carrei
ras abertns cleante de si e podem pelas proprias forças aspirar a 
todas as honras . 

Não vemos que, no interior, tenha ficado das instituições ex
tinctas qualquer germe□ que seja para-Í'eceiar. O iclolo ou a po
testacle que crea:va entre nós, unicamente pela sua força ele pre
sença, dous partidos mo□archicos, nem mais póde exercer qual
quer influencia nos espíritos, mas até ha razão po,ra crer que le
vou comsigo barra fóra o seg-redo de arregimentar homens e ele 
contei-os submissos ante um fetiche, na qtrnclra scientifica e in
dustrial, que o mundo inteiro atravessa, ao chegar ao seu zenith 
o glorioso sol- elo seculo XIX . · 
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Do exterior, como somos limitrophes com o Atlantico e com 
paizes republicanos, _ que teem como nós os seus interésses lig,1dos 
á unidade ela America, não haverá territorio que se preste a con
jurações, ou que vá ser quaetel-genera.l de_ loucas reivindicac;iõe:s . 
Da Europa, que s00re nós exerce a ascendencia de sua alta ci vili
sa'çào, nada temos a receia.r tambem. A França e a Suissa j á 
n0s deram as mãos, e a respeito 1das outras, quant;o mais demo
rarem seus votos amistosos em relação a nós, mais esse bloqueio 
moral da democracia, que se aperta sobre os thronos, ganhará 
refor:;ios, ob~igando-as á · defensiva desesperada, que não deixa 
tempo de cmdar em outra cousa, além da propria defesa. . 

Assim, pois, nem do interior nem do exterior ha actualmente 
qualquer perigo que ameace as nossas instituições. A ordem que 
tem .reinado nas rm,s, desde o advento da Republica Brazileira,, é 
a mesma que reina nos espíritos, motivada pelas convicções an
tigas de uns, pelas adhesões mais ou menos leaes de outros, e pela 
total desesperança dos que se não podem consolar de vç,r abo
fidos os proprios pri v ilegios. 

A nosso ver, só ha um perigo serio para a Republica e este 
consistiria em que os homens do governo não se inspirem em 
principias decisivos. Ha ca,rg·.os, ha logares publicos, chamados de 
confiança, dos quaes depende em grande parte a org·anização 
mais ou menos rapida, mais ou menos imponente, da patr:ia 
brazileira. O espírito publico aconselha que para esses cargos de 
responsabilidade sej 3m escolhidos bomens que tenham dado pro
vas antes ele 15 de novembro de serem absolutamente irreconci
lia veis com o regímen ·decahido ; dos que luctara.m pela Republica 
com as Drmas ou as pennas nas mãos, antes della lhes sorrir 
com a proximidade de urna victoria esplendida. Par,1 os lagares 
de coµfiança, homens de toda a confiança ! Para g·uardas da Re
publica, nas posições 1'nais difficeis ou melindrosas, esses inque
brantaveis caracteres, que se votaram ás nossas actuaes iosti
tuíções, affrou tando tudo, preferindo morrer a pactuar com a 
rrionurchia. P,ll'a tudo o mais só devemos procurar as aptidões 
que, adherindo ao actual estado de cousas., mostrarem-se promptas 
a collaborar com os fundadores da- Republica na grandeza nacio
!1[11. Si exercerem com lealdade e zelo as suas funcções, muito 
bem, nada teremos a dizer ; mas, si vacillarem, os afastaremos 
tranquillos, porque lhes offerecemos a mais nobre rehabilitação, 
porque os experimentámos livres das influencias perversoras, 
respirando a atmosphera oxygenada da liberdade e porque não 
se mostraram digons da. nossa generozidade. 

Achamos que todo o b:razileiro, mesmo os que andaram envol
vidos nas malhas do regimen clecahido, teem direito a que a sua 
lealdade e o seu clevofa.mento pela Republica sejam experimenta
dos. Do que fazemos questão é que essa nobre experiencia não se 
faça pondo-lhes nas mãos cargos de confiança, que levem o d ,s
gosto nos que já deram de si grandes provas cívicas ou mesmo que 
p.ossain ser mot,ivo de qualquer perturbação ou de qual.quer alento 
á anarchia .. 
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Neste caminho tem seguido o governo ; neste caminho conta
mos vel-o, resistindo a tudo, pa1:a que os logares de confiança só 
sejam preenchidos por homens de inteira convicção. 

Feito isso e pritticado comq uma religião, nada, absolutamente 
pada, teremos a receiar. 

Do ext erior não ha a mínima ameaça; do interior, desde o 
momento <: m que os nossos heróes estão de po-,se de todos os 
commandos, nada se pócle receiar. A ordem publica é definitiva, as 
garantias 11ue .a cercam; inexpug naveis. Podemos descansa.1: no seio 
da paz, dau~lo tempo ao pai z de preparar . a sua S[l.ncção consti
tucional - solemne for rnalidade ao regimeu republicano que nos 
felicita. · 

Assim pensavamos e assim pensamos, quando no banquet0 dos 
pernambucanos ao Sr. general Simeão, pelo orgão dos ministros 
da g110rra, de estrangeiros e da justiça, vimos o nosso criterio 
confi r mado pelas mais solemnes clecla.rações dos secretarias de 
estado, de que o governo absolutamente nada receia nem quanto 
á upião, nem quunto á Repub lica. 

Contra a actua l ordem ele cousas, em meio de um povo de indole 
invejavel, enthusiasta do progresso, e arrebatado por tudo que 
é nobre e g·rancle, não ha nem intr igas, nem despeitos, nem ma
chinações que possam vingar. 

Ninguem -sobre a terra teria poder de alterar o nosso regimen, 
nem de galvanisar esse passado sinistro de escravidão e de cle
caclencia, em que o povo não ti nha meios de ganhar com que 
alimenta-r-se e em que os cargos publicas eram um patrimonio 
,de algumas famil ias felizes. 

O que esta feito no Brazil e na America nenhum poder humano 
póde destruir. Só Deus ! 

( E ditorial do Diario de Noticias de 1 de dezembr o de 1889 . } 

A data ele hoje 

Para quem, da America, segue os acontecimentos rh continente 
europeu ; para quem ama a lib(:lrclade e odeia, a tyrannia ; desde 
que o golpe ele estado de Na poleão UI em l852, que estas pala
vra, Dous de deiem bro sôam 80S ouvidos de todo homem de bem 
como um dobre de lit1i1dos. Os que seguiram ele perto os attenta
dos desse. dia nefando , ele traições á liberdade, de assas3ioatos 
políticos e de sangue generoso do povo, derr,,maclo nas calçadas 
de Paris, ficara,m para sempre, como uma das mais lug 11bre3 re 
cordações do cle:3potismo , gravadas no espírito. Para os que esta
vam na infancifL, e não conservaram nenhum :i, recordação desse 
.dia celebre, a pen na de um geoio, a penna de Victor Hug·o, re
constituiu, no grande livro HISTORIA DE UM CRI M:m as scenas da 
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tragedia pavorosa , transmittindo, igualmente, ao~ que lerem 
essas paginas inflammadas de patriotismo, um sentimento de 
horror pela data que symbolisa o dia de hoje . 

Entre nó.< porém, 1L nhurna idéa má se ligava a essa epheme
ride e até por ser a do anniversario do impersdor, por ma;is de 
uma vez o povo a festejou com corclialtclade - sem lhe ligar 
nenhlllna elas recoed,Lções da data franceza . Dous de dezembro, 
posto que soasse sempre mal aos ouvidos dos patriotus, pelas r e
cord1tções que the evocavam da, historia de um povo amigo, no 
Brazil foi sempre ou uma data de fes tas officiaes ou, quanclo 
muito, um dia que nos era. inclifl'erente, que, si não sublevava 
enthusiasmos, tambem não nos fazia acudir á mente lembran
ças tristes, ele horrores pas,aclos em nosso paiz . 

Ne:;te anuo da liberdade, porém, no sagrado 89, que comn1e
rnqrou o centenario elos direitos do homem, esL.tc!istas de signo 
fatal, haviam concebido a idéD, de torna,r o Dous de dezembro tão 
odioso ao Brazil como já era á França e à humanidaje , celebri
s:rndo-o por uma revolução fe roz e pelo morticínio de m uitos 
patriotas. 

Desde 7 ele junho do correnta anno, que pe lD, organização ele 
um g-overoo a udaz, t razendo no l)olso o pacto de salvar a 1110-
nardlia fosse como fosse, entrou nossa patria em um perioclo de 
tormenta política, numa perf'eita r evo lução, que vin lrn, de cima 
para baixo e que reservava os dias mais sombrios e amarg·os á 
terra brazileira. O Sr. Affonso Celso confiara as pastas militares 
a dous homens decididos a anniquilar esse exer cito e essa armad.a 
generosos, que até hoje só tinham offerecido o peito ás balas 
pela honra da patria , pela l ibertação do escravo e pela defesa 
da liberdade. Rasgadas :.is leis, calcados aos pés os mais solemnes 
compromissos constitucionaes, no fim de poucos dias de governo, 
tornou-se claro que o mioisterio 7-cle ju11ho levantava mão cri
minosa contra o povo, e aspirava á truciclaç§,o ele todas as con
quistas liberaes da nossa epoca . 

O exercito começou a sentir que o dispersavam, que o exila
vam para onde os seus gritos ou os seus heroísmos se perdessem 
no vacuo. 

A marinha era revolvida ele f,md en conilJle, como pr.ra fazer 
sentir ao3 seus bravos_ ofücia.e.s que havia urna pesada mão de 
ferro a segurar-lhes as go las das fa,rdas. A im prenS1. .livre era 
diariamente insultada e apontada como um perigo social. Tudo 
que era c"paz de trocar as suas convicções por um punhado de 
ouro foi chamado a fa.zer guarda de honra ao ministerio salva
dor da monarchia. 

A corôa , confi ada na argucia elos Srs. Celso e Cancliclo ele Oli
veira, dive1'tia-se, indifü>rente aos ela.mores das victilmts . O Sr. 
Conde d'Eu, muito sati ·feito, achr.va que tudo que se fazia era 
excellente, co rntanto que as instituições não ficas;;e m sem defesa, 
e que a cot'ôa do Bra.zil lhe fosse assegurada. A princeza imperial, 
que, na epoca da abolição, parecin, preferir o povo à heraBça ma
gest atica, mudava ele orientação e dava um veador seu, para 
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servir de sentinella, na pasta do ex-imperio, á salvação da. 
dynastia . O príncipe D. Pedro começava a entrar em conjui·ações, 
de modo que, si a corôa do Brazil não pudesse suster-se na, ca
beça dos seus hercleiros naturaes, como por encarito lhe fosse 
ornar a fronte. No alto tudo conspirava, e o ministerio, que 
hauria, a sua força da confiança do throno e dos seus ar!'edores, 
prestava-se a todas essas machinações e pelo seu h\do não pou
pava esforços para manietar o exercito e a marinha e abafar com 
uma mordaça a voz desinteressada ela imprensa. Assistimos todos 
a essa bacchanal das eleições de 31 de agosto, em que o vere
clictim'i do paiz foi roubado como os transeuntes descuidados nas 
estradas reri es infestadr1s de salteadores. Os eleitos foram corri
dos a golpes de frnucles audaciosas, tanto das mes;1.s que faziam 
as apurações fraudulentas, como do recinto da representação 
nacional, onde as cadeiras eram tiradas a seus legitimas pos
suidores e daclas de presente Aos pares, aos serviçaes dessa poli
tica autocratica. E, como o povo murmurava e como a imprensa 
protestc1va, o governo armava forças que julg·ava suas e pre
parava-se para fazer uma demonst1·ação osteutosa do seu poder 
illimitado, a 2 de dezembro, anniversario do imperador . 

Durante os dous mezes ultimos, o dia ele hoje tornou-se o-pesa
dello e o horror de todos os que não estavam nas boas graças do 
ministerio7 de junho. E como o imperaclor estava mal, como in
Dorria evidentemente no art. 126 ·da coGstituição, j:;i. estava tra
mado que se aproveittisse essa quadra de terror, de morticínio, de 
dispersão de todos os cerebros e de todos os braços inclepenclen
tes, para se cl0cretar a abdicação e dar· inic 'o ao terceiro reinado . 
Es tá na consciencia de todos riue uma conspiração se urdh, ás 
daras, dispersando ele antemão as resistencic1s provaveis, 
para inaugurar o terceiro reioado e assegurc1r o throno á 
princeza e ao Conde d'Eu fosse como fossé , não recuando d01mte 
de nada, ainda mesmo que (os:,,e pre.ciso fuzilar o povo em massa 
e exterminar, de vez, toda a g·eração livre de 1889. 

Tinhamas, pois, uma revolução lé1tente, prenhe de sinistros 
acontecimentos, com epoca marca.ela para fazer explosão, e que 
havia ele alastrar- se por todo o paiz , ensanguentando esta tel'ra 
bemdita, espalhando o terror e o morticínio, e cobrindo o solo da 
patrin. sà ele ruínas e de destroços fumegan tes ! 

O povo seria arcabuzado no Jogar onde se reunisse, infringindo 
a disposição expressa cio edita l Basson ; bandos de sicarios per
correriam a cidade encarregados ela exterminação cios patriotas. 
Sabe-se hoje que todas as milícias organizadas por esse ministerio 
- e que procederam nobremeote a 15 do corrente,- estavam 
armadas em guerra, tendo-se dado até aos policias secretas re
vol vers de precisão e cem balas. 

Qu e era tudo isso, sinão uma. revoluçã,o contra o povo i 
Assim, pois, o grandioso facto elo dia 15 que fez abortar todos 

esses plan os siuistros, não deve de ho,ie em cleante ser chamado 
mais uma revolução, mas simplesmente, e com toda a verdade, 
uma contra- revolução . · 
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Gloria aos heróes desse dia immorta,l, que libet'taram a patda 
do despotismo e collocaram-na a s,tlvo da maré de ·saugue, que 
assoberbava a al mrt nacional ! 

O dia Dous de dezembro, graças a.o civismo do exercito, da ar
mada e do povo, não ficou mali..lito entre nó;;, como em França . 

E ,tinrb é um servi,;o que a extincta monarcl1ia deve aos pa
triot-Ls brazileiros, esse, de desviai-a, a tempo, com l10nras e 
commo,Jidades, elo caminho do cr-ime e elas maldições de um povo. 

A tempestade abortou. O dia de hoje é de paz. A segur,mça 
publica e a vida d9s cidadãos estão ga,mntidas. . 

Gloria á Republica ! 

( Edi,ol'ial do Dlario da .'validas de 2 de deze:nbro de i88'.l . ) 

Factos diversos 

Carta do Rio 

A antiga e a nova intendencia municipal.- Como o impario foi tole
rado . - Como a r epablica estava feita. - Republica e r epublicanos. 
- Seita ou lln iclacle nacional.- Não ha a •lver .~11,t•ios na republica.
O imperador.- A Sra. D. Isabel.- O Collcle cl"rnu .-0 pl'incipe D, 
Pedro - O principe D. Aug-asto.- Um lll'ogramrna elo Sr. Ruy 
Ba 1·bosa. 

O facto que predomi110L1 na semana ultima foi a demissão co l
lecti va, que deu a inteoclencia municipal, em consequencia do 
decreto 11. 2 18 ele 25 elo mez passado, que declarou dependentes 
de autori7,ação ou approvação do gov~rno cel'tos actos dessa cor
poração; tai11bem por portaria do mesmo ministerio declarou o 
Sr . Cesario Alvim á iutendencia, que ficava suspensa a e x:ecução 
do novo codígo de posturas. 

Estas providencias foram tomadas em razão de graucle clamor, 
que a imprensa unanime levao tou, contra o referido codigo . de 
posturas, ultimamente decretado pel,t iotenclencia, e com o qua l 
todas as ch,sses laboriosas sentiram-se offeodidas em antigas pr,,
ticas, em interesses ou privilegias, desde longa data acceitos 
pela população. 

Além do clamor ela impresa, que, em artig·os euitoriaes occupou 
logo a brecha, ao chfe do governo provisorio e ao ministro elo 
inte,·ior foram presentes varias representaçõe3, peuindo a revo
gação ou a suspensão do referido codigo. 

Por sua vez a policia teve notici;t de que, si em tempo o g.o
verno não attendesse as reclamaçõe3, a or,lem publica correria 
o risco de ser alterada, visto q Lrn todas as classes estavam 110 
firme proposito de resistir por todos os rnodo3 á execução das 
novas posturas. 
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Tomm1do em consideração motivos desta ponderação, o Sr. C&
sario Alvim deu-se pressa em expedir aquelles actos, que foram 
perfeitamente recebidos pela ímprensa e pela população. 

O ministro não pensou de mod0 algum em exautorar a int en-' 
dencia; antes, assumindo nos acontecimentos a responsabilidade 
que compete ;:i.o governo, procnrou collocar a intendeucia, que é 
uma, delegação sna, creada pelo decreto de 7 ele dezembro, em 
condições de não foo:ffrer um a iovirnento de repulsa, que poderia 
ti rar-lhe toda a força moral e prestigio, reflectinclo este cles<1stre, 
em ultima analyse , sobre a administraçã,o actual. 

A intendencia não es teve por esta solução pacifica, e foi logo, 
incor porada, pedir ao chefe do governo provisorio a revogação 
dos actos do novo ministro cio interior, expondo os seus rnoti vos 
numa. representação, que a imprensa estampou na sua in tegra . 
Necse documento, dizia, em substancia, a intendencia, << que, não 
lhe tendo sido presente o decreto de 25 elo passado, expeclídu pelo 
Sr. Cesario Alvim, para avaliar até onde podem ir as sua.· attri
bu içôes como ministro , e bem assim - que, julgando attentatoria 
ele suas attribuições a portaria que mandava suspender o cocligo 
el e posturas, preferia clemittir-se a ter de sujeitar-se á propria 
exautoração. )> 

Mantidos, como foram, 03 actos do ministro do interior, os 
membros da intendencia r euniram-se em sessão ex traorrli1uria e 
deliberaram dar a sua demissão coJlectiva, a qual foi acceita . 

São passados alguns dias , e hontem ~leu-se á intenclencia ele
missionaria seus successores . 

O Sr. Cesaf'io Alvim demorou-se, porque queria acertai' com 
um homem bastante avisado e de elevado conceito publico, de 
respeitabrnclade e capacidacle provadas, ao qunJ commettesse o 
encarg·o de organizar a nova intendencia, escolhendo com inteira 
liberdade pessoal ele sua immediata confiança. 

A escolha recahiu no Dr. Ubaldino do Amara l, advogado con
ceituadissimo e homem ele g-rancle preparação in tellecttU\.l . De
pois de insisten te recusa, Q Dr. Ubalclino cedeu às justas solici
tações elos seus amigos, acceitando a honrosa incumbencia e 
organizando logo o seu ministerio com homens todus capazes . 

Pede a justiça que se consignem phrases de louvor á passa_cla 
intendencia. Quaesquer que tenham sido os seus motivos de desm
telligencia com o governo e as clas:ses com quem abriu conflicto, 
a verdade é que ella tomou . o governo clct cidade em quadra: 
clifücilima, trabalhou sem descanso para melhor[lr os varias 
ramos do serviço a seu care·o, e portou-s0 com severíssima ho-
nestidade.. º 

A nomeaçã.o do Dr, Ubaldino elo Amaral importa uma g·n111de 
victoria para o Sr . Cesario Alvim. 

Pelo menos applacará o histerismo dos republicanos anteriores 
a. 15 ele novembro, os quaes não querem aclmittir que a política 
do governo provisorio tenha o cunho ele unida.ele nacio1ml. Quer
se. a todo transe uma republica intransigente, uma republica _de 
seit a, quando a força ela revolução de 15 de novembro vem prrn-
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c_ipalmente do unn.nime assentimento dos bra.zileiros, sem que 
qualquer dos pa,rtidos ou classes dirigentes e influentes do antigo 
regímen tentasse por qualquer modo, n.té agora, reagir contra 
os factos consummarlos. 

Do actual governo fazem parte homens como o marechal 
Deodoro, como os Srs. Ruy Barbosa, Benjamin Const;int e vVan
denkolk,, os qu~es, até á ultima hora, si por um lado organiza
ram a resistencia da honra co1ürit os desmandos e oppressões do 
imperio, por outro, jámais a listn.ram-se socios do Club Tiradentes 
ou fizeram parte das delegnções reunidas periodicamente em 
S. Paulo e outros pontos, para a revisão dos programmas repu
blicanos e os plc1nos de lucta . 

O Sr. Cesario Alvim, que surgiu governador do estado ele Mi
nas no dia 15 de 110-;em bro, é republicano do dia 11 de junho do 
anno passado, quando o seu formichwel antagonista e implacavel 
inimigo Visconde de Ouro Preto apresentou-se no parlamento 
como chefe de gabinete. 

Nem por isso as convicções, a lealdade e a honra com que 
aquelles illustres cidadãos servem á Republica podem ser, de leve, 
suspeitadas, tão larga tem sido a contribuição de sacrific\os e de 
esforços pessoaes de todos pa,ra consolidar a m ,1,gnifica obra 
que nos tem feito um povo gTaucle e respeitado em todo o uni
verso. 

Uma republica que tenha, sobretudo, o cunho de unidade na
cional, é o ideal elos mais e.xtren nos defensores da democracia. 
Em França , a republica, de 1871, nascida nit hora do colossal 
desastre de Sédan e da deposição do se 0 ·undo imperio, foi orga
nizada e presidida por Thiers, ministro da monarchia de julho, e 
teve por continuador ele igual missão Mac-Mahon, marechal de 
França sob Napoleão III. Con,djuvaram a obra do governo homens 
como o Duque de Broglie, nome profundamente enraizado ás 
tradições republicarnts. 

A' proporção que o tempo apnga os symbolos da monarcliia e 
a:tii.rma a necessidade ela republica, mais se enfraquecem os em
perramentos legiti:nistas, e mais se clifficulta.m as aspirações do 
Conde d~ Pn,riz, hoje o represenütn te unico directo ela realeza 
historica ela casa de França. 

Além disso a republica, é prote,; ict a pelas dissenções dos ca,ndi
datos clynastns . Por entre o ramo legitimista e napoleonico el111, 
passa triumphante, c:tda vez que s0 abre uma campanha eleito
ral. Não é só o voto político da rrnção que a protege, são tambem 
os votos das classes conservadoras. 

Ahi esta o recente processo ordenado contra o príncipe de 
Orléans, filho do Conde ele Pariz, o qual, a pretexto de fazer o 
seu tirocinio de serviço militar, rompeu o cordão sanitario tra
çado á sua familia. 
, i;::sta, violação foi punida · por sentença do tribunal judicial, o 

que prova que a magistratura fr ,1,nceu" tambem se acha ao la,do 
ela republica, defenrlendo- a contra ambições que não se compa
cl ecem rn1t,is com as tendencias do seculo em que vivemos. 



255 

Hoje troca- se uma rnonarchia por uma republica, sem a volta, 
siquer, ele uma gotta de sangue ! 

Qua,nto a nós, os acontecimentos se encarreg,Lram de provar 
que a rnonarchia já vivia, ha muito tempo, do apoio ou da tole
rancia dos repub licanos. Ahi estão os factos. 

N ,L camara dos depntaclos, em 1883, dizia um presidente ele con
selho sa bido elos corrill10s da ultima regencia, em tom sarcastico: 
« cresça e o.ppareçci a republica , e então lhe piLssaremos o ramo, 
q),mntlo a nação se pronu nciar pelos canaes competentes » ; e ela 
sua impertig·ada oratoria zombava o Sr. João Penido, depu
tado republicano mineiro, apresentando uma indicação para, 
nos termos do art. 126 da constituição, decretar- se, pela JJlura
lidade ele cada uma das camaras, a incapaqiclacle physica o im
peraclor, attestada pela extravag·ancia, dos seus sonetos e pela 
autoridade tutelar que sobre elle exercia o seu medico Conde de 
Motta Ma,ia. 

Outra v ez, em pleno parlamento, um medico bisonho, mas 
homem convencidamente republicano, o Dr. Monteiro Manso, 
depois ele ha,.ver derrotado o candidato do governo em Minas, 
apresentou-se com o seu cliploma na camnra. Foi immediatameote 
r econhecido . No dia da posse, exigiram-lhe o juramento, sob os 
Santos Evangelhos, de mantei· a reliqiélo catholica apostolica ro
mana, d e obediencia à constituiçcio e de fid elidade ao imperador e 
a dynastia i mpercmte , e o Sr . Manso declarou com aclmiravel 
firmeza ser caloinista e repiib licano , e que por isso não se sujeitava 
a tal juramento. 

A camar a, tripolacln, por enorme maioria, parecb nesse dia 
um navio que bat era sobre um banco . O terror foi geral, e, sob 
a pressão do medo, o regimento foi r eformado , abrindo-se as 
portc, s a todas as crenças e aos adversarias raclicaes ela manar-
chia ! . 

Quantwn miitatis ab illo ! Quando o Sr. Saldanha :Marinho, o 
glorioso velho, que ahi esta como umfL relíquia sagrada Ja 
democracia , eleito deputado pelo Amazonas em 1869, recusou-se, 
como republicano, a, ler a, formula elo juramento prescripto pelo 
regimento ela ca rnara, Ma1•tinho de Campos, que era um liberal 
das icléas mais radicaes em política, levantou-se ameaçador, e 
exigiu que o regimento fosse cumprido. O Sr. S::ildanha Marinho, 
fazendo reservas mentaes , como Frei Vital. quando jurou àcle 
lidade ao poder civil, encurtou o effeito dramatico da scena e 
subrnetteu-s3 á formalidade. 

E o Sr . Saldanha Marinho era adversaria de temer-se, porque 
era e é urna das mentalidades mais poderosas que o Brazil tem 
produzido ! 

Mas o terror que o Sr. Monteiro Manso inspirou teve logo 
sua natural repercu~são no senado. A proveifando o efl'eito elas 
circumstancias, o senador Silveira d'.l. Motta procuroü accentuar 
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mais urna conquista do seu prog·rmmna radical. · Com o poder 
daq uella eloquencia ag·uda e aprumada, verdadeiro contraste com 
a curva que os annos fizeram-lhe no corpo, o incansavel batalhador 
propoz que o regimento do sem1do fosse a tter.:tdo ele modo a :ficar 
de accorLlO com o da camara elos deput..dos . Aq uell a colmeia de 
mandarius so.füeú uma especie ele deslumbmmento com a pro
post ,t, e cedeu tam bem á pressão do medo . Desde esse dia os 
muros chinezes, que resguardavam os rabichos do imperio, foram 
lançados por terra ! · · 

O Conde d'Eu aterrou:...se com a marclrn, acceleratla d \, republica 
e associou-se ao Sr. Atl'onso Celso para clebellal-tt no Sul, 
ficando o Norte l)Dr conta das qualidades seductoras de Sua 
Alteza. O Sr. Motta Maia cedeu ao imperador o tempJ necessttrio 
as manobras, e a 11 de junho ·o Sr. Afl'onso Celso (Visconde de 
Ouro Preto) apresentava- se 110 parlamento como Mganizador 
ele uma situação cujo p1'incipal intuito político era, clebellar a re-
p ublica . · 

A penas essa l)andeira foi desfraldada das alturas do minis
t erio, o povo apnpon os miuistros e o presideute da camara, o 
Barão de Lucena, que é um homem ele caracter inquebraubvel 
e uma organização profunda,mente demo~ra.tirn, não se julgou 
no direito de negar a palavra ao padre João Manoel e ao Sr. 
Cesario Alvim, os quaes, previamente, tiveram a lealdade ele 
eleclaear-lhe que iam fazer a sua profissão de fé de r epu-
blica nos. . 

DebalJe o Sr . João Alfredo, vencido pela conspiração, pro
curou obter que o Sr. Lucena o ajudasse a tlemonstrar a co:EJ.
tiouação da sua aclhesão pessoa l ao i.mperio ; mesmo expulso 
do governo, com o foi, á ultima hora, pela imposição desbocada 
elo conselho de estado, o Se. João Alfredo queria mostrar- se ge
ueroso e na a ltura dos seus dous algozes - o iri1perador e ó 
Visconde de Ouro Preto. 

O Barão de Lucena não esteve pela transacção, que, nesse dia, 
o collocaria em odioso antagonismo com o sentimento nacional; 
e deu a palavra aos dous vig·orosos campeões. 

E o Sr. Ouro Preto t eve de tremer de espanto ou de medo; 
ouvindo o brado revolnciona1'io do padre João Manoel - abaixo 
ci monarchia, viva a r epublica- e a oração so lemne do Sr. Cesal'io 
Alvim junto ao ultimo minist erio da monarchia. 

Qur,nto ao Conde cl'Eu, a sua viagem foi mais fecunda a repu ... 
blica elo que a do ernerito e inéansavel propagan'dista o ·sí'. 
Si\ va Jardim. · 

Este orador fecundo e eloquente descrevia ás massas populares, 
tão fortes que disz)ersavam por toda a parte a p olicia, o que era 
a monarchia vist1:1, de longe ; o Sr. Conde d' Eu, porém, mostrava-a 
em pessoa a todo o mundo. 

A desencaclernaçfo cle3se exemplar expunha á indifferença ou 
aos mais vehementes protestos a clecadencia dá, instituição, e 
timva todas as illusões á; imagfoação popular. . · 

Fez-se a republica a 15 ele novembro, no meio das acclamações 
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deste mesmo povo que delir<1.ra de prnzer tres mezes antes com 
o tiro policiu.l rnanqué de A.Llriano do Valle. 

Este facto indica que o povo, que delirara, era tambem um 
povo policiEiJ, coutractado par"1, as porta,s Jm theatros pelo ex
chefe de policia B:1s,on. A alma n .Lcional-estava, á espera da 
sua vez sole:une e exemplar para manifestar-se. 

A republica atravessou triumphante 1.s ruitS desta vasta _capi
tal, sem um prot,3sto dos antigos monarchistas. Om só não ,iul
gou necessario expór-se ao menor perigo por essa tradição 
historica de tres seculos. O senado mandou pergunfar no dia 16 
de novembro a quem devia entregar as suas chaves. A camara 
recusou-se a ouvir uma indicação do deputatlo Zitma, talvez para 
perguntar si os deputarlos 1leviam ir incorporados ao quartel
general do marechal Deodoro felicita,1-o pela prisão do ministerio 
Ouro-Preto, e a camara era um producto ex:cl usivo ela vontade 
omnipotente do presidente do conselho. Não houve eLeição, 
houve defraudação Llo voto. 

Finalmente, quando Jins depoi.3 o Sr. Silveira M,i,rtins, acre
ditando que poLlia, com um punh,1do de arêa atirado ao ar fazer 
renascer a su", antiga populaddacle e impôr-se para successor do 
Sr. Onr·o-Preto, para o que foi nomeado in articulo mortis, foi 
pedir ao supremo tribunn.l de justiça uma o.relem de habeas corpus, 
talvez para montar a em1:>reza da Restauração, aquella vene
randa co1'poracão, submettenclo -se nobra e altivamente ao fücto 
consuinmado, negou provimento a semelhante rec11rso intentado 
contra a revolução ti'iumphante e a Republica proclamada. 

O que ha, pois, a temer1 No interior 1 Nada, ou ninguem. Todos 
estão conformes com o que se passou, e os ultimas e declfoados 
amigos da realeza tleposta, ao apa,rtarem-se do imperador, vinham 
pressurosos e chorosos p~1.r,1 as suas antigas officinas ele trabalho 
aizer : « O que está íei to, está. feito. Pensar em restaurar a 
mon archia seria um erro (e a monarchia ainda estava no porto); 
vamos cuidar da republic,1 e da patria. » 

ISL) mesmo esc1·everc1.m todos os anti12·.os estadistas, quan•lo 
consultados pelo illustre redactor chefe do Correio Pattlistano, 
ainda mesmo aq110lles que for,im pessoa-; effüctivas da casa 
imperial e moveis üo se 11 uso constante. Os e.stadistas que não 
foliaram, pensaram talvez obr,tr com as tucia da raposa, quando 
em ver<lade não passavam ele perús empavesados em ag·uias da 
monarchia . Foram elles màas governos de quE) o imperador q_uei
xou-se a iiltima hora. 

Si. nada temos a temer no interior, ,.to edet·ior que mal nos 
póde vir 1 

Os p,tizes e~trangeiros nada teem que ver com o modo po1: que 
geri11103 a no::;sa casa. · 

O receio estará, porventuru., nos príncipes exilados 1 não .é 
serio pensar nisto. . . 

O imper ,1dor é uma tampada que bruxoleia, prestes a apagar-se. 
'No seu espirita enfermo e clesilludido não perpassa mais a am
bição. Na sua alma ta lvez haja a doce mortificação da saudade 

l<, 17 



j 

258 

desta patl'ia, que elle tanto amou, sem saber engrandecer-se a si 
e a ella. 

A Sra . D. Isabel '/ Mas esta illustr'e princeza; que tem na for-
· taleza de seu caracter e nas energias da sua vontade as grandes 
qmL!ídades que se requer em um soberu no, si fosse solteira teria 
tido ,.la, revolução de 15 de novembro o carinho pr.o tec;tor que a 
revolução de 7 de abril teve para com seu prte iofante. 

Sí ·foss3 viuvft, seria acclamada pelo Brazi l em peso, como a 
rainha Maria Christina ele He.;panhao foi no seu luto pelo ex tra-
vagante Affonso XII. · 

Mas, esposa cio Sr. Conde d' Eu, ella participft elaq11ella sina ele 
príncipe ex:ilaclo, que o acompa11ha desde o berço, e clftquella 
má estre lla, que nuoc'1 o fez um heróe consagra1.f.o e estimado 
por seus companheiros de armas, sendo. um Lravo nos campos ele 
batn.Jha; que nuoca se fe z popular, -sendo um homem extrema
m,mte simples ; que passou sempre por sordido, sendo um mãos 
abertas em favor dos necessitados. 

O que era passivei fazer para, cooquistar o titulo cl0 brazileiro, 
elle fez; regulamentos, proj ectos de lei para melhoe organização 
do exercito e aperfüiçoamento do seu material cle guerra; escolas, 
bibliothecn.s, colouias orplmnologicas para a infancia des[\,mpa
racla, tudo, emfün, quanto podia füllar á gratidão das massas 
mais desprotegidas da sorte, ou ás tlivers:ts classes da sociedade, 
elle planeou e execu tau na maior parte. 

1'udo era inutil; a sua surdez, a sua incorrecção ele trajes, a 
desordem elos seus gestos, a phrase gritada e tmvada de r r as
peros, a fülta ele esplendor nfJS seus palacios, a ausencia ele acções 
grandiosas e brilhaotes, cedo tom pretendas'.) no modo de teatar 
com os homens pub licas, a sua posição, aliás natural ele conse
lheiro da princeza, recebida em todos os circulas como uma inter
venção intmsa, eis alli verdadeiros obices a qualquer tentativa 
de um terceiro reinado, mesmo no tempo da monarchia. Por todos 
estes motivos o Conde cl'Eu já.mais conseguiu ser brnzileiro; foi 
sempre para todos - o francez . . . 

Por si a Sra. D. IsabAI nada fará. Educac1a para soberana con
stitucional, fa lta-lhe o espirita de ioiciativa. Ella nunc:1 será 
M~ria Thereza nem D. M:,ria I. B; ainda quando Sua Alteza po.s
smsse qualidades, a.rrojo e audacia pa1'a uma mão ele empeoho, 
onde o partido pD,ra. apoial-a ? ToLlos os seus pi rticlarios couberam 
no vapor que con,lu;õiu a illustre priq.ceza ao exílio. Si alguns 
por aqui fic-1 r :1. m, esse.s nu11c0, ssrão iustmmentos para re
acções. 

Viverão eternamente ela sua dedicação plfttonica e elas s1uclacles 
dos bellos dias , que não voltarão mn,is. 

O exi tio é uma conclemnação personalissima; os cortezãos 
julgam faltará etiqueta tomando parte nelle. 

O que resta? Os jo vens príncipes filhos dos Condes cl'Eu? Mas 
estes, quando attingirem á Uade de comprehencler a gl'andeza ela 
revolução de 15 de novembro, não poderão ter amor a esta 
patria . E demais, a ecluc1ção que elles teem recebido prepara-os 
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antes pam a resig nação com os desígnios da Providencla, do que 
para a reacção contra o poder dos homens . 

O que resta mt1is ~ Os dous príncipes ti.lhos da fa llecicla peinceza 
D. Leopoldina com o Duque de Saxe ~ Seria uecedacle pensar em hd. 

O príncipe D . Pedro, si t ivesse tirlo ou tra direcção, poderia 
fazer , tal vez, adeptos . .rvfas , não . A te cer ta idade elle não pas
sava ~lA um noviço muito puxado pela reg ea ·c10 convento ele 
8 . Cht'istovão . O imperador metteu-o depois em uma escola civil, 
fe l -o engenlleit'o de minas , a profissão que m1tis obeigc1 a cavar 
.a r epublica. Haj,1 vis ta o illustrado Dr. Ennes de So uza. O prin
.cipe ficou sem pertence r a nenhuma das classes ela sociedade, 
-p orque o decóro da s lm posição o obrig l.t va a não ter uma, posição e 
a não viver pelo seu t l'aba l llo . Tinha talento, mas não ti nha 
espírito; tinha inst rucção scientifica , mas faltava a educação 
litteraria; a mava as füstas clansantes, mas não t inha encant os 
como coseur e era um vt1.lsist a desgracioso. Era um rapaz bonito, 
mas não era elegante, nem leu o Conde de Camors , de Octave 
Feuillet, pa.r a se fazer querido e t emido pelas mu:ll10r es. 

Ultimamen te, depois da viagem á Europa, voltou mais prin
cipe do que foi : clava jan tares, tinha uma bella. in stallação, 
adqu iriu quadros orig iuaes de a lgum valor, bronzes ele autores 
celebres, e estavc1 fazentlo um poaco o papel de ho:nem elo mundo. 
Mas faltava,- lhe a arte ele at tr a llir os homens publicos, de arre
g imentai- os ou arregimentar-se com elle3, não conhecia a tra
dição elos partidos nem as questões sociaes pelo seu lado pratico . 
Era um oPphão emancipado e não um homem publico . 

Alél m disso era uma- nat ureza hes itante e tímida,, embora ti 
ve:sse caracter expansi vo. Tinlla a preoccupação ele imitar o avó 
nos gestos, uo a nelar , na pose, na dissimulação e nas eles.igual 
dades, e o avó nã.o era precisamente um modelo . . . 

Com taes qua, licladcs e defeitos, o pri;icipe D . Pedro não est ava 
prepara do pari\. luctar contra um revez . A prova ahi esta, nas 
a necclotas de bordo elo AlagBas e na::; prostrações de animo que se 
seguíeam ao pisar a t erra elo exílio. 

O pretender-·3 só pócle se r um homem marcb l e tenaz como 
D. Carlos de L-onrbon, um pamphletist íl. como o principe Napo
leã'.l , ou um hercleiro como o Conde de Par is , luc tando sem cessar 
pe la rei vindicação ele di reito3 secula,ees . 

F,1lta. exfl ctamente ao pr íncipe D. Pedro Aug usto a tenacidade, 
a preparação pa,ra a lucta, a sciencia elo pamphletista politico, a 
indignaç5.o que improv isa manifes tos, um gTupo exaltado, em fim, 
que t'aç,1, meetings para n,peeg-oar a excellencía dos seus pro
g ramma::i . 

Em conclusão : paPa dim i11uit•-lhe a inda mais as proporções, 
bast a m as intr iv s domesti-::as. Sempre o puzeram no seu pa
pel passivo ele collater al, e fo i par a nã.o habilit a i- o a mais nad:1 

que o ecl uc.l ram sem fastíg io e sem prest ig io . 
Quanto a seu irmão, o príncipe D. Aug usto , 2° t enente da ae

nracla , este , para ficar circumscripto aos privilegios ela sua pa
tente, vinj ava, a bordo elos nossos navios sem cliraito a receber a 
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menor demonstração á suci, qualidade de ne,to do imperado_r. Quasi 
mandaram rnetter a ferros o com-mandante do Aimirante Barroso 
só porque nã1D desfeiteou o governo do Chile recusando linezas, 
que as ,leis da civilidade impoem, feitas ao filho ele uma princeza 
brazileira. 

D. Augusto é um rapaz de boa companhia, alegre, gastador, 
joga, faz dividas, fuma, gosta de ir ao mundo, da,nsa com graça, 

. adora os bailes; faltam-lhe, porém, certas qualidades brilhantes 
de salão, não sabe_ entreter as senhoras, não foi nunca o pensa. 
mento de uma moça de 18 annos, não é um sportsmaii, .nunca fez 
um duello, falta-lhe, emfim, uma aventura, uma _pontci de escan
dalo, que o cerque de amigos e de emulos. 

Menos ainda que seL1 irmão conhece ellea política e os poli ti- ' 
cos do Brnzil, e talvez não tenha um compatriota a quem es
creva umc1. carta; 

Quem reune taes pr0clicados póde aspimP a um throno ou ser o 
alvo das amlições de um partido ~ 

E' preciso pôr termo i:t política da seita, fundar sobre a lei da 
confraternidade a republica que nasceu sobre os influxos da paz 
e da unidade nacional. 

E não p0deriamos- rematar de modo mais expressivo nem mais 
incisivo esta correspondencia, elo que tran sc1·evendo parn aqui 
este trecho - programma do brilhante artigo que o Sr. conse
lheiro Ruy Barbos:,, escreveu hoje no Diario de N oti'.cias, com
memorando o 1 ° anniversario ele stu entrada para a redac
ção desse importante orgão : 

« Deixem-me abraçal-os hoje, com o reconhecimento inexpri
mível, com a intlnita saudade insaciavel dessa convivencia do 
espírito e do coração, que povôa con::;tantemente as minhas vigí
lias e enche de melancolia as minhas manhãs de trabalho. Aben
çoado o dia, em que minha pasta voltar a ser aquella que eu, a 15 
de novembro, deixei guardada entre os meus irmãos dessa ollicina ! 

« Eritretanfo, co;Jtin uem elles a velar pela seriedade ela rege
neração republicana, contra as velhas pragas da monarchia, a 
parola, a afllhaclagern, a inveja, a intriga. O nosso trabalho 
a-gora é de conservação, de conciliação, de assimilação de paz nos 
espíritos ·e nas cousas. O exclusivismo, a declamação, a utopia, 
o genio de seita são os nossos inimigos. Acima de tudo, com o 
plano das reformas populares quasi consummado e a constituição 
nacional em elaboração adeantada, carecemos, neste momento, 
de ·estabiliclacle, de 0dmin.istração, de perseverança org,rnizadora. 
Os que propagam o fermento da inquietação -ameaçam a patria 
e insinuam na Republica a mais grave das enfermidades.» 

Rio, 7 de março de 1890 . 
JOÃO HORACIO. (") 

(') É o pseuclonymo d o illuste" pul,lic is ta De. José Avehn o Gut•gel elo 
Amaral, ·em suas co rrespondencias para o Coo ·eio P aui,istano, e cuja. com pe
te'llcia politica é bem conhecida, 



261 

Jornaes republicanos, 01•gãos do partidot existentes 
no Brazil até 15 de novembro de 1.889 

R10 DE J ANEIRO, CAPITAL FEDERAL 

Republica Brazilí3ira,"Corre i/J do Po'IJo. 

AMAZONAS 

O Cometa, Cidade de Mandas. 

ALAGOAS 

Gutenberg. 

BAHIA 

Repubtica Federal. 

ESPIRITO SANTO 

Cachoeirano. 

MARANHÃO 

Novo Brazil. 

MATTO GROSSO 

O Porvir, 

MINAS GERAES 

Conjitração , Mineiro, Propaganda, Irradiação, Regeneração, 
Correio do Machado, O Povo, O Patriota, Transformação, Estan
darte, Movimento. 

PAR .-'I.HYBA 

Gazeta do Sertão, A Ve1·dade . 

PARANÁ 

A RepubUca, Patria Livre. 

PARÁ 
Republicano. 
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PERNAMBUCO 

Nova Patria: Repub·lica, O Norte. 

RIO GRANDE DO SUL 

Federação, Clarim, Jllfonic ipio, Patriota, Zig-Zag, Tribuna do 
Povo, Ga.zeta elo Siil, Movimento, Ciclaclüo, Demirccia. 

RIO DE JANEIRO 

Gazeta elo Povo, O Povo, O Amigo do Povo, Idéa, Garatuja, 
Tymbui·ibâ, Cidade ele Re.zencle, Quinto Districto, TransformoçiZo, 
A Revoli,ção. 

SANTA CATHARlNA 

1 ndepenclente, Evoluçéió, A Republi~a. 

S. PAULO 

Atalaya, Correio elo Saito, Diario Popular, Diario ele Sorocaba, 
Echo li1unicipal, O Patriota, Gazeta elo Povo, Gazeta de Campinas, 
Grito do Povo, Jornal elo Povo, ll!l ez, Nono Districto, Oitavo Dis
tricto, Provincia de S. Paulo , Platéa, Rebate, Revolta, Repu&lica, 
Vinte e um de abril-, Tiradentes, Diario do Rio Claro. 

SERGIPE 

Republicano, Laranjeirense. 

Clubs Republicanos existentes no Brazil até 15 de 
novembro de 1889 

RIO DE JANEIRO, CAPITAL FEDERAL 

Lopes Ti'ovão, Silva Jardim, Potyguarania, Rio-Grand"ense, 
Tiradentes, Paulista, Mineiro, Catharinense, B:ci biano, Vinte de 
Setembro, Fluminense, Escola Polytecl111ica, Escola de Medicina , 
Quintino Bocayuva, Felippe dos Santos, e Razão e Justiça. 
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S. PAULO 

Clubs republicanos: do Amparo, de Arêas, de Bragança, de 
Batataes, de Boturatú, de Brotas, da Bocaina, de Belém, de 
Campinas, de Cunha, ele Casa Br,rnca, ele Cajurú, de Dous Car
regas, do Espirita Santo cio Pinha!, da Franca, ele Guaratin
g-uetá, de Itú , ele 1tatiba, ele Itapeteningil, de Jacarehy, do Jahú, 
cta Lim eira, de Mogy-mirim, de S. Manoel, da Mocôca, de • 
Juncliahy, de Pindamonbangaba, de Pirassinunga, de Pira.:.. · 
cicaba, do Rio Claro, do Ribeirão Preto, de Santos, de SoroCcLba, 
de S. Carlos do Pinb11l, de S. Simão, de S. João ele Ca.pivary, 
de S. Joc;é ele Gtrnreby, ele S . João do Rio Claro, ele Taubaté~ 
de Tatuhy, do Tieté, Vinte ele Setembro, _AcademicJ, Rio Gean
dense, Democrata, Mineiro, S. João da Boa-Vi3ta. 

PARANÁ 

Clubs republicanos: de Curityba , de Paranaguá, clc1 Lapa,. 
de s. João Baptista. 

SERGIPE 

Clubs republicanos: elas Laranj eiras, eh Estancia, de Ipo
ranga. 

ldO DE JANEIRO 

Clubs republiúanos: de Arar~ama, do Amparo, de Ttabapoama,, 
da, Barra Manst1,, de Campos, de Cantagallo, de Capiv;1r y, de-
Itaborahy, cio Cof'rego dt1, Pr,, ta, ele Macahó, de M,,ge, de Ma-
rícá, de Nicthel'oy, de Nova Fr-iburgo, ele Petropolis, da Para
hyba elo Sul, ele Rezende, do Rio Bonito, de Santo Antonio de, 
Pc1dua, ele S. Ficlelis, de Santa Maria M,tgdaJena, ele S. João do, 
Príncipe, de Sapucaia , ele Santa Thereza de Valença, de Valença, 
de Vassouras, ela E.~trada Nova, cl0 Srnnidouro, da Volta ltedoncla, 
de S . Sebastião do Alto. 

MINAS GERAES 

_Clubs republicanos: ele füubacena, de Alfenas, dn Amparo, 
de Angustura, do Carmo, de Citxambú, da Campanha, doe. 
Carrego elo Ouro, ele Cataguazes, elo Carangola, do Curvello, .. 
da Capivara, de Cattas Altus, do Carm o do Rio Claro, do Car1no 
do Rio Verde, do Espírito Santo do Mar de Hespanlrn, de Gua- . 
rany, ele Ita bira, de ltambé, de Juiz ele Fó!'él, de Jaguary, de 
Lavras, ele Leopoldina, do Machado, elo Mar ele Hespanh,t, de, 
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Monte Alegre, da Oliveiríl, do PomlJa, do Porto de Santo Antonio, 
de S . Pedro, de P assos, do Rio Branco, de S. Gonçalo de Sa
pucahy, de Pouso Alegre, de S . Joaquim da. Serra Negra, de 
Pitang uy, Sa,nto Antonio do Chiador, Sant' Anna do Deserto, 
S. José d'Além Parahyb1, S. João Nepomuceno, S. João d'El
Rei, de S. Sebastião da Estrell ,1 , de Sabará de Sarandy, de 
Sant' A □na dos Ferros, de Santa Maria de Itabira, de S. Paulo 
de Muriahé, de Tres Pontas, de Tres Corações do Rio Verde, 
de Ubà, de Vargem Grande, Varginha,. Tiradentes, Saldanha 
Ma,ri1nho e Aristides Lobo. 

RIO GRANDE DO SUL 

Clubs republicanos: de S. Leopoldo, de S. Sebastião do Cahy, 
de Pelotas, do Rio Pardo, do Livramento, rl e B:1gé, do Rio Grande, 
de S. Borja, de Uruguayana, de D. Pedrito, de Itaqui, de Capi
vary, de S. Thiago do Boqueirão, de Santa Maria da Boca do 
Monte, de :::ianto Angelo, de Caçapava, de Jaguarão, de Porto 
Alegre, de Belém, de S. Sepé, de Taquary, de Santo Amaro, d·e 
S. Jeronymo, de Villa Rica, de Cacimbinhus, Bento Gonçalves, 
20 de Setembro, 6 de Novembro, Felix d.a Cunha, Garibaldi, 
Silva Ja.rdim, União Republicana. 

MATTO GROSSO 

Clubs republicanos: de Cuyabá, de Miranda, de Corumbá. 

ESPIRITO SANTO 

Clubs repu-blicanos : Saldanha Marinl10, Anchieta, Tiradentes, 
Ca-!çadense, Alto Benevente, Rio Pardo, Itapemirim, S. Pedro de 
ltabapoana. 

SANTA CATHARlNA 

Clubs r epublicano:,: _de ltajaby, do_ Dester1:o, de Camburiü, de 
S. Bento, ae S. Frnnc1sco, de S. Joao Bapt1sta, de Porto Bello, 
da Laguna, de Joinville, de Tijuc8s, do Ribeirão, de Biguassli, de 
Imaruhy, Assis Brnil, Garibaldi. 

p ARÁ 

Clubs republicanos: Saldan ha MariBho, de Viseu; de Brag·ança, 
de Belém, de Obidos. 

MARANHÃO 

<;:Jubs, republicanos: de s. Luiz de Curupli, de Caxias. 
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RIO GRANDE DO NORTE 

Centro Republicano do Rio Grande do Norte. 

AMAZONAS 

Centro. Republicano do Amazorras. 

PlAUHY 

Club Republicano de Theres:ina. 

PARAHYBA 

Centro Republicano da Parahyba. 

ALAGOAS 

Club Republicano Federal. 

GOYAZ 

Club Republicano Federal. 

PERNAMBUCO 

Centros republicanos do Recife, de Goyana, da Escada, do 
Páo d'Alho, Olubs 12 de Setembro, Frei Caneca. 

CEARÁ 

Clu'b Republicano de· Baturité, Congress-o Republicano ela, For
taJaza. 

BAHIA 

Cful;s republicanos : Federal, Acaclemico e Bom Jesus dos. 
Passos. 
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A peuultima e a ultima sessão do conselho de estado 

Ha poucos dias li no Correio Paulistano urna notici,t muito 
curiosa sobre a ultima sessão elo conselho de estado. 

Como iiltima sessao considera.va o correspondente aquella que 
teve lugar no dia 12 de novembro, para comultar sobre a aber
tura de um segundo credito pedido pelo ministrn do imperio, 
Barão de Loreto, a titulo de pagamento das despezas effectua
das com a secca do norte . 

Tal foi com elfei.to o pretexto ; mas a verdade sabida é que, 
em vez de secca do norte, dev ia- se ler - eleições elo norte , onde 
na reali dade o ministerio Ouro- Preto praticou escandalos só pro
prios de quem, para fugir á voracidade de um abysmo, atira-se 
ousadamente a todos os actos de desespero . 

Era impossível que o Visconde de OuM Preto não tivesse pre•· 
sentido a quécla do imperio, e que, como Olivier, no tempo de 
Napoleão III, não se arroj,.1sse a todas as aventuras, só lhe fal
tando a ela guerra, pat·a caracterisa.r o ultimo gr·áo da loucura 
política. Na ultima hora o imperador elos fraocezes julgou pJder 
i:alvar as institui ções pondo-se em mais directo contacto com a 
na,,;ão e restituindo-lhe alg·umas das li berdo.des confiscadas em 
1852 . 

Tambem o Sr. D. Pedro 11 cedeu a contragosto na reforma 
da eleição directa. Tratando ele r es to o resto elo ministerio 
Caxias de 25 ele junbo, proctrn,u sophismar es~a aspiração plei
teada pelos dous partidos co11stitucionaes, e o artificio empregado 
consistiu em entregar essa reforma ao anglim111is010 esteril elo 

·sr. Sinimbú, a quem incumbiu ele arranj ~u' uma constituinte que 
nacla constituísse. Na ultima pbase, o meio que o Sr. B. Pedro II 
tinha para concilütr-se com a nação era fin gir que 11cceitava, o 
plano de-! refornDs do Sr. Ouro-Preto, indo ao encontro do par
tido :federalista, que se formara aos poucos em todas as antigas 
provincL,s, g t'aças á bandeira, lrn,::;teada por um homem ele popu
laridade real e de perspicacia baiJil, do Sr. Dantas, - o estadista 
que mai.:i cedo previu os perig·os ela na-veg ,ção, tanto na r eforma. 
do estado servil, quanto nas reformas poli ticas . 

E digo fingimento do imper;i dor nas reformas políticas, porque 
sua rrrngestacl :J, ape:::as apanhou em S. Christovão o Sr. Ouro
Preto, fel-o reduzir o seu programma de autonomia das provill
cias a algum_ts reformas parciaes e fanadas, quasi todas de 
caracter administrativo e economico. 

Eea tarde para o Sr. D. Pedeo II e muito cedo par11 o Sr. Ouro
Preto . 

Tarde para o pi'imeiro, porque o partido republicano já tinha 
feito fa,es conquistas à sombra cb resi:;tencia que encontravam os 
partidos constitucionaes, que tolo serm elle si fosse h1rgar a 
preza, aceeitando com esta uma conciliação, que só aproveitaria 
ao imperialismo. Cedo p'.l.ri1, o segundo, porque nem elle era o 
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chefe mais conspícuo do partido liberal, tanto assim, que o seu 
nome para organizador do gabinete sahi1,t na conversa havida entre o 
imperador e o Sr. Sarai1Ja ; nem elle conseguira, no congresso 
que coo vocàra para o l O de abril do auno pnssado, reuni1' os 
homens mais notavei~ e de mais ta.lento do seu partido, em torno 
de uma só idea . A clissiclencia l< uy Barbm=a, a que prestou apo;o · 
o Sr. Saraiva, teria collocado, em outro pa.iz de regirnen repre
sentativo, o Sr. Ouro-Preto fóra do alcance ele uma organização 
ministerial. 

Todavia o imperador g·ostava de organizações hybriclas, para 
não se deixar absorver pelo regímen constitucional, e por üso 
desfez- se elo Sr. João Alfredo, que não füra uma ct'e:t ção sua e 
sim da princeza regente, para chamar ao poder o partido Ji ber,1,l, 
então fora de toda a pos3ibilicbde ele governar . Com esta caja
dada o impPrador contava matar dous coelhos, a saber: o medo 
que o Sr. Coucle d'Eu tinha da republica, e as esperanças que os 
republicano.;; tinham nos liberaes e uos conservadores cl isúden tes 
do grupo do Sr . Paulino ele Souza, o qual, depois ela organização 
elo ministerio I O de março, tiiclo confiou â inclisciplina e ci anarchia 
partidaria . 

Erro manifesto! O p::irtido conservador, ali jado ao. mn,r como 
carga avarh1cla, fo i a1nda assim perseguido pe lo ministerio Ouro
Preto, que fazia fogo vivo sobre qualquer cabeç1, que sL1rgia, ao 
lume cl'ngua,, O partido republican:.,, que o governo pensava dis
solver com ns via.~eus vertigino3a::; do imperador e com a nevrose 
de festas aosChilenos, aos quaes procurava desaggmvar, mesmo 
á custa eh nossa propria humilhação, dos destemperos biliosos 
praticados no governo pelo ministro Laclario. Esse partido fez 
que se sujeitava ao anniquilarnento : em vez ele pleitear a, eleição, 
01·ganizou a conspiração. 

Essas manobras, tão phantasmugoricas como as dos dramalhões 
dos tl1eat1'"S que ex ploram receiti.t no publico itliota, custavam 
mu ito dinheiro . Por fortuna o rninisterio achou no norte nma 
seccfl,, n, que e ll e deu vastas proporções ortlciaes, que o ajudou a, 
fo,zer embarcar, reunidas, a miseria, e a corrupção . 

Era preciso, além disso, ajustar contas antes da abertura do. 
parlamento, afim ele abafar qualqu er voz dissidente na cnmara, 
a liás preste.;; a reunir-se, pois a sessão solemne da abertura dtt 
assemblén, gend esta.va. ma.rca.da. para o dia 20 de no vembro. 
Dahi a reunião do conselho de estado pleno no dilt 12; reunião 
a que um outro correspondente, a li,; s notavel pela cfrcurn
specção e cuidadoso estylo, chamou ele ultima sessao. 

A ultima sessão elo chopéo de sol imperial não foi essn, e sim a 
que lhe v ou descrever, passando par[l a.qu i informações fidedignas 
ele um homem r,ot avel, que assistiu à agonia da monarcbia na 
noite de 15 de novembro. 

Tinham alguns sena dores e ex-deputados, todos personagens 
de grande prestigio 110 partido conservador, como fossem os · 
Srs. João Alfredo, Correia, Taunn.y, Tllomaz Coelho, Dua rte de 
Azevedo, Ferreira, Vjanna e outros, deliberado promover a 
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ou menos frequencia em casa do senador Teixeir-a Junior. 

Antes de proseg·uir, fare'i esta observação: 
Não podia haver maior extravagancia do -que a celebração de 

ta·es sessões na casu. do Sr. Teixeira Junior. Este illustrado ci:
dael:ão, durante o ,i.mperio, só não desertou da sua cadeira· do 
se11Jado, de tudo o rnc1 is a q u:e era obrigado pelo dever de parti
dario e de estadi::;ta, elle se escusava com uma obstinação musul
mana. Nem prestava auxilio a seus amigos nas crises ministe• 
riaes, por occasião rias mo l•ificações tão frequentes, nem era nome 
com que se pudesse contar para as organizações em qtre a vida 
do parHdo estivess~ empenhada, como aconteceu 11a crü\e ele maio 
do anno passado. -Para não deixar a me1ml' duvida sobre o seu 
absenteismo, havia cerca de seis annos que elle abandonara o 
conselho ele estado, pedindo licença por tempo indeterminado. 

Entretanto que assim procedia, por motivo muito respeitavel 
de sua saude, o Sr. Teixeira Junior tinha uma vida industrial 
das maiil laboriosas e agitadas; e quando vagou o logar de 
provedor da Santa Ct1sa da Misericordia, por fallecimeuto do 
!Barão de Cotegipe, esse benemerito cicladão foi o candidato e! eito 
e assumiu o exercicio desse cargo, considerado um verdadeiro 
ministerio, tal é a importancia dos negocios que por alli correm, 
tão pesado é o trabalho administrativo desse vastissimo esta"
belecimento e suas multiplas depend-encias. 

Não se comprehende, pois, como o trabalho de reorganização. 
· do partido conservador fosse feito na casa do Sr. Teixeira 

Junior, quando é certo que elle deixava sempre correr a revelia 
a sua desorganização. 

A verclnde, porém, é que foi nessa p11ase de liquidação, que 
elle se prestou a collaborar com os seus amigos. Puro acto de 
caridade para co ·1~ o moribundo ! 

Prosegnirei. 
Não se sabia do resultado dessas sessões do grupo recon

structur, quando, no dia 15 de novembro, já estando o general . 
Deodoro senhor da cjdade, preso o ministe-rio, proclamada a 
republica, ainda aquelles crentes se reuniam no templo da 
indifferença. 

Na rua do Bispo, no Rio-·Compriclo, quasi ao sopé da montanha,, 
não chegavarn os echos ela queda da monarchia e da proclamação 
do governo provisorio. Portanto, em santa paz, no regaço da 
mais ingenua confiança, pod-iam elles deliberar s·obre o congra
çamento ela familia que esphacelrtram. Depois de hem jantados, 
como Luculo no seu triclinio, resolveram voltar a cidade p:ira 
saber si ainda governava o partido liberal, ou si ja era a vez 
de a.Jgum delles. 

De par em par chegaram uns ao escriptorio do Sr. Ferreira 
Vianna, na rua da Quitanda, e outros se dirigiram log() pam o 
paço da cidade, onde estava reunida toda a familia imperial com 
alguns de seus familiares, além de alguns senadores e conse
lheiros de estado dos dous partidos. 
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Ao escriptoPio d© SP. Ferreira Vianna tarda:va em chegar um 
mensageiro, c::im quem contavam para trazer-lhes qualquer boa 
nova por parte do ge-neral Deodoro, e como soubesse m que já 
estn va no paço o Sr. Paulino de Souza com alg-uos amigos dedi
cados, julgnram de bom f.\Viso deixal-os sós ju11to ao imperador 
e dirigiram-se sep :i. r adamente pflra aquelle ponto. ' 

.A penns foram chegando uns e outros, a princeza, clirig·iu-se 
muito agit'\Lla e commovicla, ao Sr. João Alfredo, perguntando: 
lhe por que se demorara tanto, tendo ella lhe escripto tão cedo 
convidando-o a ir füllar -lbe. ' 

- Só lrn pouco recebi a carta de Vossa Alteza, disse elle, e 
aqui estou p::ira cumprir suas ordens. 

- Preciso muito elos seus conselhos, principalmeote peço-lhe 
que vá ter com papae e convença-o da, gravidade das circum
stancias, respondêlu a príncezn. gstou sinceramente aterrada 
com a inclífferença que elle est:'1 maoifestando nesta crise. Es
pero que v c,j am em mim mais a filha do que a princeza. 

O Conde d' R:u, sem osteobr a energia ele s11a augusta esposa 
tofavia mantinha certa dignidade e calma para. discretear sobr~ 
·os acoutecimentos; e, por sua vez, disse ao Sr. João Alfredo 
pouco mais ou menos, aquillo que a pri □ceza ac,tbrrva de expór: 

Emqurrnto isto se passava a um canto da sa la, o imperador 
conve!'sava com o Sr. Taunay. 

- Pois creia vossa mag·e,;tade que o movimeoto militar é muito 
mais serio do que vos5a magestade está suppon::lo. 

- Não estou convencido ainda disto. Já me tenho visto em 
situações peiores . 

- Perdôe- me vossa magestade, as iostituições estão talvez por 
terra a esta hora. 

O imperador, que não queria dar o braço a torcer, nem tornar 
mais patente o seu estado satisfaciorio, mudou de assumpto brus
camente. 

- Não gostei ela viagem por terra - da estrada elo Norte. 
Não ha um,1, paisagem que alegre a vista. Apeoas ao passar-se 

em S,,rapuhy, t em-se a recordação cio convento do PantauaJ, 
depois convertido por meu pae em palacio de recreio. 

O Sr. Taunay, querendo dar a essa remi□ iscencia todo o valor, 
revelou mui to espírito, dizern!o, pftra ultimar o incidente: 

- Ffavem@s de tratar disto na proxima sessão do Instituto 
Historico. 

A distribuição dos outros g·rupos na sala era, pouco mais ou 
menos, esta : 

A imperatriz, que nunca fôra informada elas • cousas politicas, 
para bem avaliar o que fosse uma crise, conservava-se com 
uquelle ar ele bondade affectiva que lhe grangeou o nome ele 
mãe eles Brazileiros. 

O príncipe D. Pedro parecia •O morador de um predio em cham
mas, t a l era o seu panico. 

Os camaristas, acercando-se cl.o Sr. Paranaguá, pediam inspi
rações á sua estrel'la, até então sem eclipses, e o Sr. Paranaguá. 
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não S'1hia do seu antigo lomma: - fortiter in ra, sitaviter in 
moela. 

Dos antigos ministros n.chava-se un ic[l,mente presente o Barão 
cio Loreto, que ainda não se clava por vencido nem por convencido. 
_Sua physionomia tinlia a expressão firme de um baixo relevo em 
bronze. 

As cl[l,mas cortavam os augulos do salão, corno andorinhas 
tontfts p1·esentindo n, tempestade . 
, O Sr. Motta Maia, montn,ndo guarda ao imperad(lr, contltva os 
minutos que cedera ao::; conselheir,,s reunidos, além dos quaes 
nem elle 110111 a canj a da dieta pod iam transigir. 

Er,t esta adi3posição dos varios grupos do sa lão do clocel, quando 
a princeza, approximauclo-se clu imperador, lhe disse : 

- Papa.e, o Sr. Teixeira Junio,· entende que se deve confiar 
a organização do novo ministerio rw Sr. Saraiva, t endo por com
panheiro o Deodoro , e eu julgo que é este o alvitre que elevemos 
seguir. 

- Nunca! Já, mauclei chamar o Silveira Martin, , disse o im
perador, e esp2ro-o a cada inshwte. QLrnnto a,o Deodoro , gosto 
muito delle, mas não entrn em accorJo com o cl1 '.) fo de uma 
revolta . 
- Mas, senhor, disse o Sr. João Alfredo, a situação não admitte 

delon ga,s . O Sr. Silveira Martins está em viagem do Rio Grande 
do Sul para esta corte. Vossa mftgestade tem aqui quasi todos os 
se us conselheiros, por que não os r eune em sessi'í.o, pa ra, tomar 
uma reso lução tão prompta como o exigem as circumstancias 1 

- E' melhor assim, disse a princeza ; vamos reunir o conselho 
ele esta,10, e assenfaremos em umn, resolução adequada. 

O imperador, que não Si1uia resistir a, su1. filha, mr111clou 
accender o S'.i lão elo despacho, e ahi tomou a presiclencia ela sessiío 
elo cousell10 de estado pleno. 

- Falle em primeiro logar minha filha, expondo os fins 
desta reunião, uma vez que foi ello quem a provocou , contra o 
men voto, porque o que agora me compete fo zer é espemr o Sr. 
Silvein1, M:,rtios. 

A princezareferiu-se a opinião do Sr. Teixeira Junior, por 
ella espo,;a,,Ja, e calou -se . 

Seguiu-se com a palavra o Conde c! 'Eu, riue dis.,e achar muito 
convenieote uma organização p3lo Sr . Saraiva com o concurso 
elo genera l D !Odoro. Acho, concluiu Sua Alteza, apoz um dis
curso muito prolix:o - acho que o Sr. Deodoro antes ele tudo é 
Brazileiro, e que elevemos appellar para o seu patriotismo, em 
uma situação que se m"l afiguea das mais graves, emboea ainda 
perfeitamente conjura ve l . 

O S1·. João Alfredo manifestou-se pelo convite ao Sr. Srtraíva, 
de1xando-se-lhe toda liberdade na composição elo novo gabinete. 

O Sr. Paultno ele Souza propugnou p3la corre::!ção consti tL1cio
na l com que o imperador devia ptocecler, mesmo em situaç5,o tão 
anormal, e concluiu por estFt fórma,: -Ac!l'J que Voss,t Mag-estacle 
não póde estar sem ministerio, desde que deseja assentar em uma 
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resolução . E' preciso um responsavel que tome · a si o anda.
meoto das medidas e providencias que aqui forem adopta.clas. 
Meu voto, pois, é que, emquanto não houver governo, não po
demos deliber , r constitucionalmente. 

O Sr. Andrade Figu drn, que estava melhor informado elo que 
todos, porque já tinha estado n o quartel-g2neral, onde soubera 
da primeir,1. pr isão do Sr. Affonso Celso e da procl tunação da 
repulilica, foi conciso e explicito . 

- Com a deviua venia , di-se elle, acho que estftmos perdeudo 
o tempo, a.lias precioso em tão g raves circumstancias. A revolta 
está füitf-l; os militares estão senhore.s ela cidade, e clelles 
depende o de.1tiuo das instituições, que pela minha parte con
sidero irrnmediavelmeote perdidas . Naclajustiô.ca a inepcia de 
um g·overoo que se deixo. surprehencler e prender .. . 

Ner:;te iuterim batem apre,nach1mente na porta, e passaram á 
princeza um bilhE>te, que dizem ter sido do Dr. Pederneiras, elo 
Jornal elo Comrnercio, concetido mais ou menos nos seguin.tes 
termos: 

« l.. republir.a está proclamada . 
« Deodoro chefe do g·overno provisorio. 
<< 1Vfini st erio repu blicano orgauizaclo com Bocaynva, Ruy Bar

bosa, Benjamiti co~1stant, Ari stides Lobo, vVamienkolk, Campos 
Salles e um engenheiro do Rio Grande do Sul. 

« Ouro- Preto novamente preso no 2° regimento de cavallaria. 
Ha ordem de prisão contra Candido de Oliveira. Silveira Martins 
já foi preso em Santa Calh::i rina.. 

« Os r evo ltosos e3tão senhores do t elegrapllo, correio e repar
tição da policia . . Já ha patrulhris :-irmaclas por toda parte. Reina 
grande euthusiasmo por toda. a cidade. » 

Quando a 11rinceza acab ou de ler este auto de encerramento 
do ií11perio, com aquella firmeza que lhe era habitual, sem 
deixar-se trahir, siquer, pela. cornmoção da ·voz, o conselho de 
estado est;1va quasi todo em debandada, e entrava o Sr. Motta 
Maia para reclamar o seu doente, a quem vinha r eceitar, como 
nas n oites calmas elo verão em Petropolis, repouso absoluto. 

Na sala reinava o silencio ela nave de um t emplo, onde se 
·<le : ositar ,1, um cadaver. As velas dos candelabros, quasi ex
tinctas, bruxolea,vam convulsas e sinistra.s, como tochas mor -
tua ri as. A rnonarchia estava no deposito: o paço era o seu 
necroterio . 

Eis aqui as cit'cnmstancins e o clia em que teve logar a ultima 
reunia.o do cansei ho de est,1do. 

Rio, 22 de maio. 

JOÃO HORACIO, 

:., 
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O attentado 

A polícia satisfez-se: deu por concluído o inquerito sobre o 
sonhado attentado contra o imperador. 

O riue resultou desse inque.rito, aliàs tão cautelosa e secreta
ment0 füito ? 

A sLnples verilicação da realidade do facto, isto é- que nin
quem attentou contra a vida do imperador .e que elo occorrido <SÓ 
póde ser responsavel a cerveja ou o cognac, a não ser alguma 
invenção perfida da policia para ter motivo mai;; 13onderoso e 
sob o aspecto de um facto grave para ser explorado no plano do 
governo. 

Na mesma occasião da occurrencia soube-se com a mais plena 
certeza que não se tratava de um regicídio; essa occurel'lcia em 
si mesma não teve nenhum me rito e tanto q1l8 - disparado. o 
tiro contra o imperador, como a policia proclama o facto, o pi
quete que acompanhava sua magesb de não se d,m por achado, 
nem se moveu, e continuou em pa.z o seu caminho, fazendo o 
trajecto obrigatorio até á casa em que o imperador dormiu tmn
quillo, sendo que a0 .clrngar contaram-lhe exaggeradamente a 
historia , a que elle não deu importancia. 

Nem medidas ele seguranç:1 foram tomadas . 
Entretanto, querendo o governo sómente o e.ffeito da sua 

obra, passou nessa mesmn. noite pela madrugacfa, t elegrammas 
parJ. todos os governos estrangeiro.;; e para, todos os presi
dentes de provindas, a tfirmando o attentado. 

Como em de dever, não se fizeram e.;;pera.r as m,rnifes taçõe3 
de pezar, as a legrias pela vida elo 111011archa, as flores, os vivas 
(não sediciosos), os Te-Deum, as orações nas miss:1s e quanta 
sorte de imposturas e de hypocritas formulas se tem inventado 
para casos semelhantes. 

A outra consequencia era a ele motivar perseguição aos repu
blicanos, e tambe:n não se fez esperar. 

Antes até do inquerito e ainda quente a mentira da vespera, 
surgiu·o famoso edital da policia, de que tratámos em nosso ar
tigo ::tnterior e novamente proseguimos. 

Esse edital, ou c1ntes essa monstruosidade judiciaria, c1rvorou 
o simples - viva, á republica ou ao partido rep11blica110 em 
crime previsto no art. 90 do coclig·o criminal, só agora lembrado 
pelo governo ou pela policia. 

A severidade veiu do celebre attentado. 
Cm o grito de - viva a republica era um crime e a polici.L 

prevaricou consentindo-o impune, ou n5.o é e então a mesma 
policia e autoridade competeute prevaricam, declarauclo-o crime, 
sem uma lei anterior que o qualifique. 

Não ha, porém, crime nesse simples facto. 
Pa.ra estar sob a sancção cleste art. 90 é indispeos,wel que o 

grito seja dado como provocação a um ajuntamento, para canse-
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cução dos factos df.)finidos nos arts. 68, R5 e seguintes do mesmo , 
codigo. 

Para que seja elevada á condição de acto - criminoso, é indis
pensavel que as simples p:\,l ,i,vras - viva a rapublica sejam . 
acompanhadas da intenção de praticar os factos nos ditos arti- -
gos definidos . 

Aonde a prova da intenção~ 
Si é de necessidade «restriugir o odio;;o», não pó:le ninguem 

ser preso sem culpa formada, na hypothese do art. 90. -
Sem crime não ha prisão bg<.1,l, e na hypothese presente é , 

indispens 1,vel, antes de tudo, provar que quem proferiu o -
viva a republica -o fizera p'lra dar principio de execução ou , 
«tentativa)> aos actos mencionarJ.os noa ditos arts. 68, 85, etc. 

Sem isto, tanto póde ser preso qul:lm diss3r- viv,t a repu- , 
blica, como quem dis3er-viva o rei, viva o governo, viva o, 
chefe de policia, viva a relig·ião. 

Não ha distincção na lei, e a igualdade, -especi 1,lmente em 
materia criminal, deve rigorosamente ser praticada. 

A autoridade policial ou judiciaria não póJe improvi3:l,r cri
mes; tem de obedecer á lei e nada póde fazer sem que esta 
claramente o defina e ordene. 

Tratou o governo de firmar a intelligencia do que seji:\, « gri
tos » ou « phrases »,sediciosos 1 

Como ligar a intenção não conhecida a palavr-1 proferida? . 
1-i. palavra « sedicio » deve necessariamente ligar-se ao que 

está classificado criuie de « sedição », e o codigo, no art. 111, 
não se refere a nenhuma d,1s tenfativas quanto a instituições, 
imperante, ou altos poderes elo Esüido. 

Refere-se simplesmente a obstar a posse de empregado publico . 
munido de titulo competente, a privação do respectivo exercicio 
e ao cumprimento de ordens legaes de legitima autoridade. 

E, para não admittir o ar bitrio ua in telligencia desse art. 111, 
no 112 declara que não ha sedição na reunião de povo desarmado 
para representar contra injustiças ou exacções. 

Assim, pois, o que é, qual o valor que tem o .grito e phrases 
«sediciosas» de que trata o edital 1 

A que sedi')ão provoca o grito-viva a republica, quando pro- , 
ferido entl'e pessoas desarmadas e sem intensão sediciosa no rigor 
legal 1 

Qua-oto a armas prohibidas, pergun.taremos: quaes são 
como taes actualmente conhecidas '/ 

A não ser que a policia tenha, como é sabido, licenciado aos 
seus úgentes o uso ela navttllm, do cacete e até elo revolver para 
lhes dar assim superioridade de força contra 03 pacitlcos cida
dãos que não gozam de ig:u.\J licença, não podemos comprehender 
a nova invenção policial. 

O uso de armas prohibidasjá anteriormente e ha longos anuas 
era considerado crime : desde antes da promulgação do codigo 
criminal. 

A lei de ,26 de outubro de 1831 prohibia o uso~ sem licença, de 
R. 18 
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pistola, bacamarte, faca de ponta, punhal, so:vela e qmLlquer in-
strumento perfurnute. . 

Co:-n o correr do tempo, e sob o pretexto de não estar deô.nida 
a palavra« uso», porquanto muitas e respeita veis opiniões davam 
a essa palavra seu rigoroso sent ido, isto é - o emprngo d::i arma, 
não con:,;ideraudo criminoso o fctcto de cond uzir simplesmente, 
qualquer elas armas iudicaclas, se deu o desuso da lei, e por isso 
rara tem sido a invocação do preceito anterior, e isto me:3mo só 
por especulação da policia, como acaba de dar-se, e com revoltante 
escandalo, com o oo::;so illustrado co-religionario Dr. Campos ela 
Paz, contra o quJ,l apenas se pretendeu uma vingança torpe ou· 
um meio iguobil de o impossibilitar para a eleição proxima . · 

E tanto era assim, que um dos empenhados em sua prisão e que. 
não era ag·eu te de policia estava ostento;amente annado de 
revolver, sem que a autoridade policial o cohibisse. 

Andar armado nesta terra é uma necessidade de seg·urança. 
A navalha, o cacete e o revolver autorizado pela, policia, a ga

tunice e o roubo em pratica, por sua inepcia, zombam da vigi
lancia da autoriclad0, qo_ando não ateem por cumplice, tenclo-se a 
vida, a seguraLJça e a propriedade sem garantia, em sobresalto e 
continuo risco. · 

Si a policia, pois, em vesperas de eleições e quando tem toda a 
sua gente armada, priva os cidadãos honestos do meio unico de. 
defesa, só teve em mira, afugentando a 5en te séria das reuniões 
pqblícas e do transito à noite, inutilisal-a para dar ganho de 
causa a capangada policial. 

Ainda hontem a cidade inteira foi testemunha de um espe
ctaculo boçal e barbara, que nos envergonha perante a mais· 
atrasada civifümção. . 

Imperiaes marinheiros capitaneando conhecida malta de capo
eiras e mal feitores, percorreram a . rua cio Ouvidor, de navalha 
em punho, dando vjvas à rnonaechia e morras aos republicanos. 

E' a pl'irneira vez que se vê os nossos bravos marinheiro3 ni
velarem-se a canalha maltrapilha que a policia maneja em suas 
em prezas ignobeis. 

Em vista de taes espectacqlos, onde esta o direito, a possibili-
dade da legitima defesa e a segurança cios cidadãos ~ 

fü;tamos em pleno domínio da mais miseravel mashorca. 
E' uma revoltante traição ! 
Ainda nos occuparenws da ma teria e trataremos elo que o edi• 

tal quer punir como ajuntamentos illicitos. 

JOAQUIM SALDANHA MARINHO . 

(Da!Rep1<blica B rnâleira. ) 

/ 
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· Os fructos 

Nota-se um renascimento geral. 
O abalo, a incerteza, os receios, as perturbações propositaes, 

fatalmente inherentes a urna mudança profunda como a que 
e-ff.ectuámos a 15 de novembro, com assombro do mundo inteiro, 
vão-se esbatendo, como essas nuveos jJesadas de tempestade que 
o sol espanca e volatisa, diariamente, em sua ascensão g·loriosa. 

Tudo o que é novo carece ele uma condiçã,o essencial, que em 
parte ttttenua o brilho e o encanto das impressões que causa: não 
se sabe si será esta vel, si será bastante seguro, para -preencher 
os fins a que visa a resistir aos attritos a que tem de estar 
sujeito. Mesmo nos que mais arrebatados se mostram, ha sempre 
um receio de que a pratica não sanccione o que a razão e a theo
ria aconselham, e que nem sempre e experiencia mostra coroados 
de exito. Falta t ambem o habito, para com a innovnção, produ
zindo estranhezas e choques desastrados. Si ha, porém, um in
teresse antagonico, ao que se innova, então é muito de receiar 
que a falta ele confiança explorada pelos interesses infensos, 
perturbem a lmrmonia que se deseja e creem as situações ano
rnalas, em que ninguem sabe o que deve fazer. 

A Republica lutava com a falta ele experiencia, com a descon
fiança qu_e as novidades suscitam e com os multiplos interesses _ 
feridos, e que haviam de recJgi1· ou mesmo provoct,r vingar-se. 
Das classes prejudicadas era um retrahimento geral; dos homens 
habituados ao antigo regímen uma má vontade revoltante; dos 
en tlrnsiastas um receio intimo ele ver t antas prophecias sinistras 
realizadas; do credito publico urna abstenção completa ; elo es
trangeiro, uma neutralidade arma,da em guerra ; elos merc,ldos 
financeiros uma espectativa desconfiada e antipathica. 

Nestas condições o inicio de um novo regímen é sempre uma 
crise mais ou menos demorada, um e,,tado morbido mais ou menos 
perigoso, mn perioclo de excepção mais ou menos obrigatorio 
c'l,s lutas e ao derramamento do sangue humano. Tal tem sido 
a histo1·ia de todos os povos ! Nenhuma nação ainda passou ela 
monarchia á repubEca, sem se congestionar, sem empenhar-se 
nas guerras fratricidas, sem derramar o precioso sangue ele 
seus filhos. 

VAj a-se a historia da França e da Hespanha. Quanta luz e 
quantas catastroplles ! Na America, então, em tantas e .tantas 
nações, republicanas de índole, a fórma de governo ambicio
nada não pôde sustentar-se em parte alguma, sem o emprego 
das armas, sem . as lutas mais crueis, sem as desgraças mais 
pung·entes. Só uma nação, até hoje no mundo, teve de Deus o 
dom de fazer temerosas revoluções, pela persuasão, pela força 
das icléas e pelo retrahimento dos interesses reactores . Essa na
ção é o Brazil, cuja historia tem estes luminares incruentos 
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de primeira grandeza: a indepenclencia, a abolição e a Repu
blica! Qual outra pócle hombre:..r comnosco, · em decisão, em 
bom senso e patriotismo, para chegar, immaculada e livre ele 
uma gotte ele s:1ng·ue human,,, ao termo das mais perigosas con
tendas 1 Nenhuma. E ·sta g loria nos basta e este acµnteci
mento virgem é garantia bastante do nosso esplendiclo faturo. 

No tempo da m0narcl1ia o a rgumento maximo contra a nossa 
imminente transformação política era este: não estamos pre
parados ! Sentia-se, porérn, que a adversidade e o infortunio nos 
tinham dado as qualidades heroicas, indispensaveis ao., gr,,ndes 
lances que transformam a viela dos povos. Tínhamos confiança 
nas idéas e nos homens, que, pouco a pouco, vinham cheios de 
firmeza e de abnegação tomar um posto, difficil e arriscado, 
junto aos que pugnavam pela salvação da Patria. 

Nada os seduzia pa,ra esse novo e aspero desfiladeiro das Ter
mopylas sinão o fanatismo do dever e do amoi' da patria. No 
momento do perigo sabiarnos que elles haviam de dar ao he
roísmo mais frio e mais conveniente a força dos seus brJços, o 
alento das suas almas, o sang·ue das surts veias. E as,üm acon
teceu. 

A 15 ele novemlJro, dezenas e dezenas de patriotas jogavam 
as suas cabeças aos azares da victoria, no altar da Patria ! Os 
inimigos da Republc,,, ele certo, leram nessas physionomias al
tivas, nesses olhares tocados por uma aza da morte, que ainda 
havia coragem sobre a terra. Os inimigos comprehendernm que 
a resistencia seria urna loucura e .. . adherirn,m ! 

Estava fundada a Republica em meio do espanto e do desba
rato momentaneo das forças inimigas. Restava, porém, conso
lidai-a, e o que o heroísmo fizera não bastaria por si so para 
eternisar a obra elos patriotas de 18fü). Depois da acção era 
precisa a organização. Depois da heroicidade romantica e teme
raria, era preciso o trabalilo paciente, a lida com os algaris'Ilos, 
o estudo ele mil ques tões impertinentes e fa,tigantes, as resoluções 
mais promptas e mais certas ... 

Diz-se, e é uma verdade: a Providencia torce-se escanrlalos"L
mente pelo Brazil ! Assim, no proprio dia 14 de novtimbro os 
homens mais capazes para a direcção de um povo estavam nos 
seus postos. 

Começou o serviço do expediente, ora, isolados, ora reunidos 
sob a presidencia ele Deodoro, e os factos foram tom:10do o seu 
curso normal, e os dias ela Republica r.,zendo volbr a Mlma 
aos espíritos, de mo,lo tão admira vel, que em seis mezes de 
um ·regímen novo ao povo brazileiro não póde ser assacada 
uma só censura, grave, por ter procurado p::irturbar a ordem, ou 
cimentar com uma gotta ele sangue os alicerces do ediB.cio mais 
alt t1, oeiro e mag-estoso que tal vez se t enha ergui.elo em terras 
da America. 

Hoje já estamos trauquillo,s sobre o nosso futuro. Dobrll.mos 
o cabo das tormentas e entramos nas ragiões bemiitas onde a 
face do mar só se encresp .t com as brisas perfumadas que 
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-veem das florestas virgens, onde são classicas as hosannas á ·li~ 
berclade. 

Cada um dos homens· do governo e innumeros delegados seus 
teem sabido corresponder ao que a Patria delles exigia, nos mo
mentos supremos que teve de atravessar. Deodoro da Fonceca é 
perfeitamente um novo ,Vashington, e em cada um dos seus mí~ 
nistros tem encontrado um auxiliar dedicadíssimo. Ha erros na 
,administração ? Sem duvida. O sol tambem tem mancbas ; a 
natureza humana é precaria, mas approxima-se muito çla divin
dade, quando, pelo devotamento, pelo olvido de si propria,se es
quece e se sacrífica, para que só a Patria se engrandeça ! 

Em menos de seis mezes de Republica temos effectuado quasi 
todas as reformas que ambicionavamos e feito a nossa educação 
cívica para o novo regime□. A opinião publica está tranquilla 
e confiante. As perturbações que os interesses feridos tentaram 
lançar, como féras no meio ele um povoado, estão açaimadas ou 
sem dentes. Renasce a confiança por toda a parte ; hn. um 
hymno -de trabalho e de progresso em todo o Brazil, que sôa aos 
ouvidos dos patriotas como uma musica celestial. 

Dai-me boas finanças e eu vos darei boa política, dizia a ex
periencia de um sabia. E.ffectivamente, apoz uma quasi asphy
xia economica, os mercados estão em folga, e com a creação -dos 
bancos projectados pelo Sr. Ruy Bu rbosa, as facilidades para o 
desenvolvimento das nossas riquezas são patentes ; as rendas 
publicas crescem, i.nnnmeras industrias e emprezas elo mais es
plendido futuru se organizam: ha mais conforto nos lares e 
mais esperanças nas almas opprirnida.s ; os titulas brazil_eiros 
estão todos em alta, as acções das companhias sobem de valor; 
os bnncos mostram-se folgados, o cambio tende ao seu equilí
brio natural ; a classe agrícola tem recebido animação, 0 os 
bancos de emissão conquistam na pra.ça a posição preponderante 
rL qua teem direito pelos innumeros beneficias feitos ao comrner
cio e ás finanças nacionaes. 

Eis os frutos da Republica. 
Querer mais do que isto em seis mezes,é exigir que sejamos. uma 

Republica, não de homens com paixões e interesses, mas sim-
plesmente de anjos. · 

( Diariode Nvtic-ias, de 9 de maio de 1890.) 
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A Fazenda Nacional em 15 de novembro de 1889 

EXPOSIÇÃO AO CHEFE DO GOVERNO PROVISORIO PELO CIDA.DÃO 
l\11NISTRO DA FAZENDA 

Senltor Marechal 

Si t1vessernos tido jámais em mente uesacreditar o antigo 
regímen, e não servir a patria sem paixões nem prevenções 
11essoaes, o nosso primeiro passo, ao assumirmos a pa sta, da fa
zenda, teria sido .expàr-vos o quadro, que ora vos apresentamos, 
da situaçsfo financeim legada á Republica pela monarchia. Não 
careciamos de outra prova, para assigni:tlar a avidez, a cor rupção 
e a senilidade dessas instituições, que, no período do seu maior 
esplendor apparente, quando se affirrnava consolidada para 
sempre a estabilidade da dynastia, não tinham fe ito sinão 
accumular elementos de r uina, gravar de com promissos estereis 
ns responsabilidades, ja excessivas, elo thesonro, inocular nos 
habitas do mundo do dinheiro entre nós noções falsas e inclina
ções viciosas, que clifficultam agora a -verdadeira apreciação das 
circumstancü1s, espalhando as mais perniciosas ieléas ácerca das 
funcções do Estado na vida economica dos povo~. 

O observador superficia l, que acompanhasse exteriormente as 
rnagnificencias especiosas ela preparação do terceiro reinado pela 
Jio!itica do miuisterio O1:1ro Preto, não poclerü,1, certamente resistir 
á admiração pela mag-ia do genio, que multiplicava prodigfos 
de riqueza, ele iniciativa commercial, de reformas deslumbrantes 
na esphera dos interesses materiaes . Emprezas sobre emprezas, 
baacos sobre bancos, favores sob re favores elo Estado -vinham 
attest ar a energia, productivt1, da época e os illimitad os recursos 
do governo . Uma, preamar de 011ro, a derramar-se elos repositorios 
insonda veis do credito nacional, immergia a lavoura anemiada 
pela e3cravidão em um largo banho de elementos r econstituintes. 
O papel-moeda, conj arado pela sabedoria de uma operação irre
sisti vel, começava a escoar da circulação tonificada, que o metal' 
dentro em pouco tempo monopolisaria. O cambio, ascendendo 
sobrenaturalmente, com uma celeridade vertiginosa, excedia os 
limites normaes elo padrão monetario, librando-se magestosa-: 
mente acima do par. · ·· ·· 

Os espiritos esclarecidos, entretanto, não cessaram de denun
ciar sob essas exterior idades espectaculosas um systema ele 
artiticios, capciosamente urdido para a obtenção de g-randes 
effeitos theatraes. A febre do agio , o delírio das especulações 
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da Bolsa, -promovidas e entretidas pela política fin anceira da 
corôa, satura.vam a a.tmosphera do fluido que devia exaltar as 
imagirn1çõ8S, álimenhndo e~sa allucinação de prosperidade, que 
agitava a Praça, suscitando lances de arrojo, cuja.s consequen
cias a impreus1 democratic,1. prognosticou com a maior precisão. 
O jogo foi, pois, o principio .gerador de,se movimento, em que 
o derradeiro gabinete dü monarchia exul tava, e punha o futuro 
de seus planos, vãos e aleatorios como a base onde assentavam. 
O que se fazia, era amonto,.r os materiaes de uma crise, que a 
opinião independente predizia como ab.,olutameote fata l. 

Em ve;-1 de organizar solid,1.rnente o credito agrícola., pro
porcionando nelle à industria, elo solo os meios naturaes da sua 
reconstituição, a monarchh1, incuravalment corruptora, preforio • 
constituir um meca.ni;;mo passageiro, de fins notori1mente • 
eleitoraes, destinado a estimula,r os appetites da indigencia,. 
explorando a situacão affiictiva ela classs empobrecida, mediante 
um reg-imen de emprestimos, que vinha dessangrc1r inutilment e 
o credito publico, satisfazendo, quando muito, os credores da 
l avoura, sem fomentar o desenvolvimento da producção. A alta 
do cambio era necessa1'iamente anomala, transitaria, insusten
tavel, desde que não se firmava na expa,nsão e~o nomica do pa.iz, 
mas nas operações momeotaneas do mercado e no j0go epl1e
mero de recurso ·; de praça. utilis ,do pelos agentes officiaes. 
Todavia, foi no presupposto, palpavelmente erroneo, da fixidez 
desse phenomeno, que o gove1·no se estribou, para adoptar rle 
preferencia a base metallica no systema dos bancos de emi-.:,são, 
e aventurar-se ao resgate cio -papel-mo3da por uma complicaçã© 
de gravames e r 3spons .1.bilicLtdes, que hoje pesam sobre nós, 
tolhendo a liberdade ela administrctç1o, e obstruind,o-nos de em
baraços serios o caminho parn o regresso ás boas normas scienti
ficas, que, na gerencia elas tinanças do Estado, aconselham a 
olJseevancia das leis mttueaes, a, desconfiança contrn o regímen 
da tutela o1!icial nas relações organicas entre o estado economico 
e o estado fioanceiro das nações. O prestigio do eocan lamento 
dissipou-se l'.1.pidamente, apenas entrámos no domínio da verdade 
administrativa, apenas se retirar.nu da scena os interesses ille-
gitimo3 empenhados em dissimuhr a re:t!idade severa das cousas._ 
Agora o que 1103 resta, é a sensibilidade, cada vez mais viva, das . 
classes laboriosas á cleficiencia de condições nutritivas em que -
a vida se lhes atrophia, é a pressa dos estabelec:mentos f,wcire- 
ci.dos pelos contracto3 de emprestimos à lavoura, em absorver 
o quin.hão de beneficias sorteados a cada um, é a approximação . 
do vencimento das obrigações cootrahiclas pará orgcinizar esse 
vasto sophisma contra o tllesouro e as classes appaeentemente 
agraciadas por elle, é por ultimo a liquidação dos desvarios da 
agiotagem, criminosamente animados pelo governo extincto. Eis 
o que subsiste desse eclificio apparatoso, levantado nos ultimos 
cinco mezes do imperio a poder ele sacrificios, cujo fardo já 
começamos a sentir, sem que se lhes experimente o miuimo 
effeito bemfazejo. 
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Releva, pois, demonstrar ao paiz que a Republica não encon-
trou sinão difficuldades, compromissos, urgencias imperi0sas, 

· contra os quaes não · faltam por certo na vitalidade da nossa 
pa:tria meios para reagir victoriosamente, mas que tornam 

• extremamente arduo este período de transição, exigindo, nos 
· que teem durante elle o en~argo do governo, os mais penosos 
esforços, e impondo a todos os nossos concidadãos uma colla
boração de patriotismo, de abneg·ação, de bom senso, de benevo

. lencia, de renuncia aos nossos habitas tradicionaes, collaboração 
que as mais judiciosas medidas admi.nistrativas não poderiam 
supprir. 

Em 15 de novembro -confiava o thesouro em duas especies 
de recursos, para occor.rer , não só às despezas ordinarias do 
~;xercicio, como aos seus outros compromissos inevitaveis, recur

.. sos esses alguns dos quaes já se achavam em parte realizados, 
e outros se lhe ministrariam dentro em alguns mezes .. 

Os primeiros constavam das parcellas seguintes : 
. Impor~ancia elo saldo em dinheiro 

e:üstente no Thesouro . . . . 
Idem idem nas Thesourarias de 

Fazenda, 

Quantia recolhida ao Ba11co Naoio
nal do Brazil, saldo da segunda 
entrada do . empreslimo in terno 
contrahido em Yirtude do decreto 
n. 10.322de 27 de agosto ultimo. 

Importancia existente na agencia 

em Londres: 
Conforme o orçamenlo 

de noYembro, sobras 
do emprestimo ex-
terno . . . . :e 1.058.890 • 

Saques remettidos. 1. 344. 874 

;f, 2.403.264 

que ao cambio de 27 els. por 1$ so-
bem a .••.• . .. 

Quantia. em mão do Dr. Salvador 
de Mendonça para acquisição de 
prata ;f, 337.000, que aquelle cam
bio ya]em . . . . . . . • 

1.373:635$946 

6.148:374$278 7.522:010$224 

2.674:531$980 

21. 362: 346$666 

2 .995:555$555 

34 . 55,1: 444$425 

· O outro grupo ele recursos abrangeria as ultimas entradas do 
emprestimo interno, os saldos dos depositas e da renda naqional 

.correspondente a,os mezes de novembro e dezembro e ao prazo 
addicional do exercício. 
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Desse emprestimo estão por entrar ainda 65 °/o, cujo recebi
mento se vencera em 15 ele janeiro (20 °/0 ), em 15 de fevereiro 
(25 ¼ ) e em 5 de abril (20 °lo). 

Da renda publica avalia-se em importaucia superior a 
28.000:000$ o que até o fim do exercício está por arrecadar. 

Na sua totalidade, quanto ao llnno que vai findar, essa rencla, 
esti.rnada, na lei n. 3396, de 24 ele novembro de 1888, em -
147. 200: 000$, subira provavelmente a 151 . 200:000$, apresen
tando assim um excesso de · 4.000:000$ sobre o orçado. O accre
scimo, que se calculara pelo Thesouro, no relatorio do ministerio 
da fazenda (p. 9), em 15.400:000$, recluzio-se, em consequen
cia já de não haver a arrecadação, no segundo e tercelro tri
mestres, correspondido á do primeiro, j á ele se ter adoptado, por 
maior precaução, no computo da renda, emquanto ao semestre 
addicional, o valor da receita cobrada em perioclo semelhante no 
exercicio de 1888 (7.409:730$877), em vez do que se obteve, 
durante igual lapso de tempo, no anno financeiro de 1886-1887 
(-9.167 :574$049). 

Afóra as d·espezas estipuladas na lei, a que, ha pouco, a.Iludi
mos, ele 24 de novembro, as quaes até o termo do exercício 
devem passar de 40.000: 000$, pesa sobre o Thesouro a necessi
dade ele acudir ao pagamento da parte exig·ivel ela divida 
:fluctuante, aos enormes gastos extraordinarios com a secca, e 
ás prestações que competem a varios bancos em desempenho elos 
contractos celebradcs para anxi lios á lavoura. 

A parte exigível ela divida fiuctuante comprehendia, na data 
a que ~e refere est11. exposição : 

O saldo ela conta elo Banco elo Brazil. • . . . • 91:460$311 
Os bilhetes elo Thesouro j á vencidos e a inda não apre-

sen tados . . . . . . . • . . . . . . 27 ; 500$000 
O s-alclo ele conta ela Gamara Municip al desta cidade, 

pro veniente da compra de cambiaes . . . . . 3.221:553$167 
A importancia da pl'lmeira entrada por cou-ta do re-

sgate do papel-moeda effectuada pelo Banco Nacional 
do Brazil • . . . . • . . . . • . . . 4.500:000$000 

7.840 :513$478 

Con vem notar, porém, que a ultima dessas parcellas ha de 
satisfazer-se em apolices de 4 °lo, nos termos do contracto de 2 
de outubro deste anno. 

Na categoria da divida fluctuante se inscrevem depositas, que 
deixamos de incorporar na addição acima consignada ; porque, 
apezar de se pagarem quasi diariamente, as suas contas deixam 
sempre sobras, que recebem a applicação estabelecida na lei n. 628 
de 17 de se tembro ele 1851, art . 41. 

As despezas com os estados affiigiclos pela secca formam, no 
orçamento, uma voragem, cujas exigencias impoem continua
mente ao paiz sacrificios indefinidos. Elias reclamam elo governo 
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a mais severa, attenção; porquanto, firmadas, como parece esta
rêm, n'uma ·situaçã,o ele chroniciclade, perpetuada de anuo a armo, 
e accumulando continuamente sacrificios irreproductivos, torna
ram-se uma causa pe-rmanente de desorganização orçamentaria, a 
que os mais pro3peros exercicios Jio;;,nceiros não poderiam resis
tir. Cumpre que a política republicana, apenas consiga desen
vencilhar-se dos grandes problemas, que euvol vem a sua inau
guração, busque penetrar seriamente as regiões obscuras dessa 
parte das nossas finanças, e descobrir a esse problema solu
ção mais intelligente e menos detrimentosa p11,ra os contribuintes. 

Dos creditas abertos sob essa consignação pelos decretos 
ns. 10.181 de9defevereiro, e 10.215de20de agosto,nasommade 
12.000:000$, restava, em 15 de novembro. a import0,ncia de 
346:439$275. Seis dias ,mtes fora concedido um supplemento de 
6.000:000$. Or,1,, a. mais el e 6.000:000$ se elevam, conforme as de
clarações das autoridades competent"es, as contas entregues, sob 
e.ssa rubrica, ás tllesourarias de fazenda. 

O c0,pitulo dos a·uxilios á lavoura é um dos mais. graves, no in
ventario dos nossos compromissos. O ministerio 10 de março cele
brou tres contractos, destinados a acudirem ás necessidades da, 
-agricultura, obrigando-se a concorrer para esse fim com subsídios 
em dinheiro no valor total de 9. 000: 000$. Ampliando enor
memente a entrada, que esse pretexto lhe offerecia·, para penetrar 
nas sympathias da classe agrícola, illudida e explorada, o minis
terio 7 ele junho lançou-se aventurosamente por esse caminho de 
decepções, contractando, com 17 estabelecimentos de credito, o 
fornecimento ele capitaes aos lavraclore,;, mediante o systema de 
concorrer o Estado com metade elos auxílios, que, na totalidade 
desses actos, envolviam o Thesouro no compromisso de contribuir 
com a somma de 86.000:000$000. 

As obrigações estipul~das coutra o Thesouro, sob esta rubrica, 
nos dias cio ultimo gabinete, e a zona de acção desse concurso 
podem-se demonsi:rar assim : 



Nome dos estabelecimentos 
de credito 

g·)Banco do Brazil. ..... 
:,. j Idem iclem ... . .•• •. .. . 

~ \Banco da. Bahia .... . . 

Bn,nco de Credito Renl 
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Zona 

Rio de Janeirn , S . Pau
lo, :i\finas Gentes e 
Espirito Santo ..... 

Pe t·n o. m b u e o, Rio 
Granrle elo Norte , 
Parahyba e Alagôas 

Bahia e Sergipe .•. , ... 

d o Brazd • ......... Todos os estados, ex
ceptua.dos os da Ba

= 
~ 
-és 

Dito idem cieS. Paul o. 

Banco P1·ec1io. l. . . .. . . 

Banco da Bahia . . • . . . . 
Soe. Commer·cio da. 

hia,, Goyaz ... .. . . • 
Go ya.z~ Paraná e São 

'Pat1lo . . . ... . ..•.. •. 
i\linas Gera.es, Rio de 

,Janeiro e S. Pa.ulo . . 
Bahia e Secgipo .. . . . . 

Bahia .. . . . .. .. . .... . Idem idem ..... .•. ... • 
Banco territorial e 

i'IIercanW de Minas . Minas Gemes .. .... .•. 
Bane o Industria.! e 

Mercantil do R io de 
Jane iro .. . . ... ... .. Espirita Santo 1 ~finas 

Get·aes, Rio de Ja
neiro e S. Paul o . .. 

Banco Agrico la do 
Brazil. . ... . . • ., .. . . Ala.gôas, Espi rito San

to , l\íin::t::. Gern.es, 
PaL·á, Rio el e Janei
ro , S . Pa.ulo e Ser-

L- Banco do Brrtzil . . .. . . 
gipe . .. . . . .. .. . . .. . 

Es pirita Santo, Minas 
Geraes, R io de Jci
neiro e S. Paulo . ... 

~ 

~ 8'.lnco Co mmerc ia.l e 
Hypotlt e cario de 
Campos . .... . .... . . 

Banco ProYinc ial de 
Minas Gernes . . . . . . 

Bane~ Hypothecario e 
Commerc ial do Ma-
ra11hão ... . .. • ... .. . 

Sociedade Bancaria 
Lorenensc . .. ... . . . . 

Banco de Credito Real 
de i\Iinas ... . . . ... . . 

Bnnco dn. Ln.vourn. e 
do Gommet·cio ....•. 

Banco Col o nisa<lor e 

Carniios . . . ... . .. . ..• . 

:Hinas Gemes .. , . . .. . . 

1\íarnnhã. a . .. .. . . . ~ .. . 

s. Pciulo .. .. . .•.. . . .. 

Minas "Gei·aes . . .... • . 

I\:Iin~s G-eraes, Parti., 
Pel'nmnb uco, R.io de 
Janeiro e S. Paulo . . 

Agl'icol:t . . . ... .. . . h Esp irita Santo , 1-.Iinns 

12 . ooo: ooo~ 6. ooo: oooz; 

3.010:000~ 1. 500 :000.t 
3.000 :00Ó~ i.500:000,$ 

iS_.000:000.3 9.00J: 000'> 

40 .000:000,$ 20 • 000 : 000$ 

10.000:000$ 5 . 000 :000$ 

1, . 000 : ººº? 
(i . 000 :000::i 

2.000:000$ 
3.000:000$ 

3. 000: 000.$ :J .500 :00:J$ 

3.000:000;$ :1. 50:) : 000$ 

ti . 000 :OOOS 2 . 000 :000$ 

500:000$ 

250:000$ 

iOO: OOOS 
500 :000$ 

250 :000$ 

200:000$ 

250:000$ 

20. 000 : 000$ iO. 000 :ooo,:; 2. 000 :DOOS 

113.000:000$ S .000 :000$ -

2 .000:000S i.000 :000,S 100:0DO~ 

4 .000:000$ 2.000 :000$ 200 :000$ 

2.000 :000$ 1.000 :000$ 100:000$ 

2.000 :0003 1.00Q :000$ 100:000$ 

4 . 000: 000;~ 2 . 000: 000$ 200:000·· 

,10.000:000,3 20.000:000$ 5 .000:000~ 

Gern.es, Pnra.ná, R.io 
de Janeiro ·es.Paulo -!0 . 000 :000.;i 5 . 000:000$ 250:000$ 

Banco Commercial do 
Pad.. • • . • • • • . • . . • • • Pari .. , . . . .. . . . . . . . . . 2 . 000: 000$ 1. 000: 000$ 250: 000$ 

172 ,000 :000.~ S(j .000 :000,~ 
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A oitenta e seis mil· contos, dos quaes até aa dia 1-5 de no
vembro já se t inham desembolsado vinte e · seis mil cento 
e cincoenta, avulta, pois, a somma dos sacrificios apparen
temente destinados a soccorrer a agricultura, no systema de 
finança s estabelecido pelo ministerio que se i:iropoz á sa lvação 
da monarcbia, e que lhe consummou a ruina . A. situação da 
lavoura não recebeu, entretanto, dessa origem o menor me
lhoramento . Outros interesses prosreraram à sombra desse 
artificio; e esrn operação, quanélo se lhe liquidarem as contas, 
não terá deixado de si, na historia economica elo pa,iz, outros 
vestigi os mais que o fardo ele cento e nove.mil contos, em que a 
transacção se t1'aduz para o erario. nacional. 

Bem quizeramos nós desde o primeiro momento estancar essa 
fonte de abusos, e extirpar r adicalmente esse sõphisrna, cujo 
prestig·io embalará em vão as esperanças da lavoura embahiua. 
Mas aquelles que consultarem a .severa experiencia elas cousas 
humanas, procurando ,lValiar o infinito de difficuldades, que 
pesavam sobre nossos hombros no dia immecliato á revolução, 
não nos r ecusarão a justiça de . confessarem a imprudencia, que 
commetteriamos, si, esquecendo os interesses supremos dessa 
tremenda conj ,unctura, a preservação da paz, a estabilidade 
dos clireit0s adquiridos, a confiança nos intuit0s con,:::iliadores 
da transformação republicana, levantassemos immecliatamente 
contra a nova ordem de cousas a legião immensa ele intel'esses 
poderosos opulentamente armados pelo mercantilismo official dos 
ultimas mezes da monarchia. Antes de adaptar novo rumo, cum
priria substituir esse mecanismo illusor io pelo verdadeiro regímen 
de protecção á lavoum, emancipando-a desse systema de tutela· e 
mendicancia, organizando solidamente o credito rural, modelf\do 
no exemplo dos povos, onde se acha scientillcamente estabelecido 
o melhor typ0 de semelhante reforma. Infelizmente, ella não é 
exequivel na medida da rapidez dos nossos desejos. Mas podemos 
assegurar-vos que l~e havemos consagrado a mais assidua atten
ção, e esperamos que não sera infructifera. 

Dos dados, que levamos expostos, se conclue que, reservando-se, 
dos recursos já realizados, a importancia de 21. 362: 346$666 para 
as despezas no exterior até ao mez de junho proximo vindouro, 
e a de 2. 995: 555$555 pMa a compra da prata que se tem de . 
cunhar, afim de proceder-se ao resg·ate das notas do Thesouro de 
pequenos valores, resta a de 10.196:1:42$204, que, com a de 
28. 000:000$ da receita ainda, cobravel no exercício corrente e 
a apurave l dos depositas, não bastara para o custeio dos serviços 
ordinarios no ultimo período do mesmo exercício e pa.ra o pa
gamento em dinheiro da parte exigível da div ida fluctuante 
(3.340:513$478). . 

Ter.emos, pois, de recorrer ao producto das entradas do em
prestimo, quer para completar os meios necessarios a essas 
clespezas, quer para soccorrer as regiões flagelladas pela secca, 
-e auxil.iar a lavoura nos termos dos contractos existentes. 

Quanto a div;ida fundada e á divida fluctuante não prompta-
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mente exigivel, º" outros compeomissos elo Thesouro discrimi-
nam-se assim: · 

Divida, fundada - Externa, : 
Emprestimo de 1863 juros de 41/2 °/0 z. 
Dito ele 1883 idem. . • . . • . . 
Dito de 1888 idem . 

Dito cle,1890 -juros 4 "fo (Conversão). 

ou, ao cambio de 27 ds. por 1$ 
Interna: 

72.800 
4.280.800 
6.265 .9JO 

:C 

· 10.619 .500 
19.800.000 

30.41\l.500· 

270 .395 : 555$555 

Emprestimos contra
hidos nos termos 
da lei de 15 ele no
vem bco de 1827 -
juros ele 5 °/o, 

Juros de 4 °{o. , ' ' 381. 5'21 : 700$ 
119:600:$ 

Emprestimo levan
tado em virtude elo 
decreto n. 1244 ele 
15 ele setembro ele 
186~ - juros 6 °/ 0 

Dito do decreto 
n. 7381 ele 19 ele 
Julho ele 1879 - ju
ros 4 1/2 °/0 • , 

Dito do decreto 
n.'10 .322 de27de 
agosto de 1889 -
jut·os 4 °/ 0 

Divida fluctuante: 

18. O 17: õO(j,1;' 

34.232:5UU$ 

109.694:000$ 

Divida i □scripta no grande livro e nos aux:ilial'es e 
divida a nte1·ior a 1827. • . . . • • . . 

Salclo elo fonclo de emancipação 
Empees timo do cofre de orphãos . , . . 
Conta elos depositas da.s caixas economicas 
Ditas idem elo Monte ele Soccono. 
Ditas idem publicos . 
Ditas idem ele diversas origens • • . . . . . 
Conta dos bens ele clefuffto, e ausentes 4.410:138~781 
Parte que se presume presc1·ipta. 1.770:720~882 

Papel-m oecla em circulação . , • 
Importancia emprestacla a estabeleci

mentos de crecli to nos ter.mos da 
lei de 18 ele julho de 1885, n . 3263 . 

179 ,371 : 166$500 

5 .100: 000$000 

3311?641 :300$ 

161.944:000$ 

543 .535 :300$ 

·.;09: 260158-1 
12.622:3'}8·H76 
14.989:6593366 
25. 712: 19,H3')3-

936: 453 .1 l49 
1.226: 270-$804 

17 .544:0'37$449 

174.271: lô6:$500 
25'.J.3\lü:769$127 

V 
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Reunindo- se os diversos itens dos compromissos. oü da divida 
pas~ivado Thesouro; ter-se-ha: 
Divida fJ.,rctu ante mais promptamente ex igível. . . 
Dita idem cujo, p agame nto ou conversão pócle ser cle-

moraedo . . . . . . . . . . . . . 
Di1 a fund ada externa ao cambio ele 27 els. por 1:i; . 
Dita idem interna 

7.840:513~478 

250.300:76\1$127 
270 ~ 3çi5 : 555:f555 _ 
5~3. 5Si: 300;$000 

1. 072 122 : 13S.M60 

Em contraposição a esta impoetancia, de um milhão e s--teota 
e dois mil contos, que representa o passivo nacional transmittido 
pelo antigo regímen ao novo, temos apenas, em divida activa, de 
difficil cobrança : --

Os emprestimos feitos á Republica elo Un1guay, ca-
pital e juros. . . . . . . . . . . . 

Seis le,ras aceitas por Travassos Patri & Comp ., 
pPla venda da via ferl' ea ela Assum1Jcão . . . . . 

Acleantamentos ele gara ntia, a 2 °/0 , ás vias ferreas 
da Bahia, Pernambuco e S. Paulo . . . . • 

Va1·ios impostos l ançados . 

18. 889: 592,S4 io 

244 :638$980 

i6. 95t:9D3~9-L5 
24.673:4:31:jji574-

60. 759: 556.,_'919 

Avantaja-se , portanto, a wn millu1,o de contos de n Jis a som ma do 
clebito nacional, que nos cleixoi, em herança a monarchia. ~ssa ' 
enorme adclição orça pe la da r ,)ceita elo Estado no decurso ele 
quasi sete annos, computando-se em cento e ciocoenta mil contos 
ele réis a nossa renda ann ual. Seria preciso, pois, su perpór se te 
orçHmentos, para vencer a altum desses comprom issos, os quaes 
estãu longe de cifrar em si todas as nossas respoosabil ielacles , 
uma vez que ns temos tambem ele outro genero, em escala mui 
con.sideravel, nas garantias em que S3 acha empenhad a a fé pu
blica em relação a importantes commettimentos de _ varias or
dens . 

Fica sabendo assim o paiz o que deve, por est e lado, ao regí
men em boa hora extincto, a quão poucas saudades t em elle 
direito da _parte das classes cujo trabalho promove a industria, 
opulenta as fontes do imposto, e desenvo lve a riqueza geral. 

Ao mesmo tempo vem esta lição a ponto, para servir de ad ver
tencia à republica na:scente, e com especialidade aos seus füuda
dores, cujo exemplo não póde deix,ir de influir 110 typo dos nossos 
fut11ros custumes, afim de que saibamos evitar esse escólho da 
prodigalidade, que tão profunda e fatal attracção parece exercer, 
em no;:;sos tempos, sobre a política das democracias. 

Cortemos energicamente nas despezas. Eliminemos as reparti 
ções inuteis. Estreitemos o ambito ao funccionalismo, reduzindo 
o pessoal, e remunerando-lhe melhor os serviços. Fortaleçamos 
e - rnoralisemos a administração, norteando escrupulosamente o 
pr.ovimento elos cargos do Estado pela competencia, pelo mere-
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cimento, pela capacidade. Limitemos as aposen tadorias aos casos 
taxados na lei e, fóra destes, apenas ás exigencias mais imperio
sas de uma se lecção severa. Não multipliquemos as pensões, em 
que, gotta a g-otta, se· podem avolumar fonentes ele de:speza arrui
nadora. Cinjamo-r:Jos, na creação ele serviços novos, á necessi
da,de flbso luta, forcejando, quanto ser pcssa, para que a cada 
parcella, na columna dos sacrificios, corresponda uma verba com
pensadora na das economias. Fujamos do fühotisn\.o republicano, 
transformação immoral e funesta do antigo nepotismo monar
chico. Não contribuamos p~ira continu:tr a mante,·, sob as novas 
instituições, os habitas de uma nação de pretendentes. E, si 
procedermos assim, teremos meio camioho vencido, para a refor
ma das nossas finanças, a reconstituição do nosso credito e a 
fecund ,1 ção das nossas forças vitaes. 

Não nos basta, porém, ser austeros. Carecemos, não menos im
periosamente, de impulsar o espírito de progresso. Não nos 
encerremos nas theorias estreitas de certos utopistas, nota veis 
pela_ intransigencia do seu fanatismo e pela sua incapacidade na 
pratica da,s cousas humanas, que pretendem modelar o mundo por 
formulas abstractas, nunca eKperimentadas, querem reduzir o 
papel do Estado a uma perpetua, desconfiança contra as ma
ravilhas das grandes organizações industriaes, e neg:i\,m a van
tagem, para as naçõ~s, ria intfwferencia discreta da administração, 
provocando, acoroqoando, favorecendo os emprehendimentos do 
capi~al, da riqueza accumulada, das grandes agglomerações elo 
trabalho ao serviço da intelligencia, da fortuna e da ambição tem
perada pelo patriotismo. A pasta da agricultura, auxiliar inse
para vel ela dé.l s finanças, tem, neste momento, entre, nós, func
ções que reclamam a maxima activiclade, a mais a lta intuição 
das c0nctições do nosso desenvolvimento material, o maior arrôjo 
no encarar os problemas, a confiança mais viril 1103 recuesos do 
paiz . A g-r::inde naturalisaçã.o e a liberdade religiosa são instm
mentos prodigiosos para a recomposição da nossa nacionalidade, 
debilitada pelos viCJos da monarcllia, que prolongava parasiti
carnente entre nós os habitos da vida colonial, Mas esses dous 
reconstituiutes moraes demandam vigorosa colla bot"ação dos · 
poderes do Estado, ao menos nos primeiros annos ela republica, 
afim de que a immigração européa comece a cavar neste paiz 
o alveo largo, estavel, profundo, por onde corra depois cauda
losa, fertilisaclora e crescente. Minas e especialmente S. Paulo 
acabam de mostrar-nos como essa politica vence todas as diffi
culda:des e neutra.l isa os effeitos ruinosos das mói.is graves mu
tações sociaes. 

Não temos que oppôr a impassibilidade da abstenção syste
ma tica ao impulso dos melhoramentos materiae~, a inciativa 
das grandes emprezas. Antes, nunca necessitamos tanto clellas. 
O que cumpre, é extremai-as do elemento torp0, cuja mescla 
as desacreditaria. M1:1s não seria discreto levar a precaução 
contra elle ao ponto ele cahirrnos no systema da miseria, da 
suspeita e ela inveja elevadas á altura de programrna de governo. 
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O paiz lucra· com a forma<;ão das gr,mdes fortuuas, como com 
o derramame11.to da, riquez;a pelas classes populares. São dous 
modos p.,rallelos do desenvol.vimento nacional, que convém ani
mar simultaneamente; o que com tanto mais facilidade nos S9rá 
possível, quanto somos uma nação ainda sem proletariado, social
mente democratisada, onde as mais altas victorias elo trabalho e 
as mais cobiça veis situações imlustriaes são accessiveis, · sem os 
embaraços triviaes entre os povos antigos, á intelligencia, ao 
tino, a per.;;everança, ao caracter. Ao Estado, nesta, phase social, 
cabe sem duvida um grande p.,,pel ele activiclacle creadora, acu
dindo a todos os pontos, onde o principio individual reclame a 
cooperação supplementar das forç 1s collectivas. 

Si nos soubermos inspirar nestes r udimentos de senso commum, 
applirados ás necessidades do momento, não haverá motivo de 
assustarmo-nos ante a sornma de embaraços que o regímen trans
acto nos legou. Contra esses emba.raços temos, de mais a mais, 
recursos incommensuravelment& superiores mt fortuna p,ublica e 
particular do paiz, nas ferro-vias uacionaes, na importancia das 
fazendas, estancias, edificios e outros pi'oprios feclera3s, n s 
haveres ele cada estado em creação pastoril, em cultura agricola, 
em procluctos naturaes, em te rras devolutas. Só a propriedade 
predial, na capital da Republica, se avalia approximativamente, 
segundo o computo dos impostos, o qual aliás a deixa mui abaixo 
da realidade, em um capital sn p.:Jrior a seiscentos mil contos 
de r éis. Não somos, portanto, uma nação em estado de indigencia. 
Temos sobejos elementos de confiança quanto ao futuro. 

Carecemos, porém, de boa administração, firme e integra, 
circumspecta e audaz. 

Em materia financefra, os castellos do antig·o reg-imeu, 
levado ao cumulo da sua expansão sob o gabinete 7 de junho, 
esboroaram de todo em todo. Os factos acabam de julgar essas 
medidas fascinadoras, que illudiam tantos espíritos es:::lareciclos. 
Mediante os segredos faceis, de que para esse fim dispoem tod0S 
os governos, a administração co11seguia elevar o cambio ao 
_par, acima do par ; e sobre ess,t base fictícia, imaginaria, 
tran:;itoria se , constituio tudo o que, devendo compôr a gloria 
daquella situação, converteu-se 0,1, peior especie ele embaraços 
para a actual. O cambio não pó<l.e manter-se ao par, sinão 
sophisticamente, em um paiz onde o confronto entre o activo e 
o passivo, no movimento comm,,rciri,1 e monetario com o exterior, 
nos mostrava, ainda ha dous annos, um deficit de ciocoenta 
mil contos, que corresponde a 25 °/o ela nossa cil.'culação fiduciaria. 
As fin anças da salvação da rnonarchia assentavam, pois, sobre 
uma füllacia palpavel. 

A Rep ublica ja demonstrou que poderia perpetuai-a, si fosse 
conveniente, ou legitima, a permanencia des3e systema n'um 
regimen de sinceridade, qual deve ser o repulJlic:1no. A baixa do 
cambio não nos intimida, pois, nem nos sorprehende. Bem 
sabemos até que a ltura contribu e para esse resultado a espa~ 
culação, cujos agentes são notorio~, e alguns dos quaes devem 
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receber opportunamente a repressão, que couber nas forças do 
governo , ou até que ponto o phenomeno é resultante de causas 
naturaes. Estas são as mesmas, que existiam sob o ministerio 
passado; e a prova de que, para as aggravar, em nada con
correu a transrormação republicana, está em que transpuzemos 
o seu periodo mais melindroso, os seus primeiros trinta dias, 
mantendo inalterada a taxa, que receberamos da situação encer
rada a 15 de novembro. Si havia motivos naturaes agora pa,·a 
a depreciação elo cambio, muito mais serios haveria naquella 
data. O facto, portanto, perdeu o seu antigo prestigio ; e a nova 
administração pócle encaral-o como quem lhe conhece as origens, 
hoje clesco.bertas. 

Não é um mal; é antes um bem. O mal estava na illusão em 
que entretinha o espirita publico a politica phantasiosa da mo
narchia. Aquelles que c.ontestavam ao miuisterio Ouro Preto 
a, opportuniclade do resgate, enceta.do entre glorificações deli
rantes, estão vendo confirmar-se-lhes o prognostico. A emissão 
sobre base metallica está condemnada pela contra-p:::-ova mais 
decisiva. Os bancos emissores retrahem-se cautelosamente, pondo 
a bom recato o seu lastro ·. E, si o não houvessem feito, si 
tivessem deixado sahir as suas notas, dando-lhes a expansão lega,l 
correspondente ao triplo do valor dos seus depositas em ouro, 
o mercado monetario e commercial estaria hoje coberto de 
ruinas. Não se t eria es tabelecido, porém, essa evidencia, si o 
governo republicano não preferisse a verda.de leal aos sophismas 
da vaidade, e persistisse em sustentar o cambio com o pulso 
elo Estado. 

O cambio firmar-se-ha espontaneamente ao par, quando a 
prosperidade nacional o levar a esse ponto, de onde não lograrão 
abatel-o especulações particulares. Só então será. realmente 
possivel, util, duradoura a normalisação ela moeda pela extincção 
do papel inconversível. Não serão precisos muitos annos para 
chegarmos a esse termo ; e, começada opportunamente, a substi
tuição consumrnar-se-ha sem esforço, sem interrupção, nem 
reg-resso. Nesse meio t empo, entretanto, não nos pareceria 
impossível estabelecer a formula natural da nossa circulação fi
duciaria, assentando-a em base estavel e justa. 

A praça atravessa, neste momento, uma crise. Mas esse facto 
pe.rtence a índt~ ao espolio da monarchia. Sob a influencia do 
g·abinete que a perdeu, couvertern-se aqui o mercado financeiro, . 
ha alguns mezes, em i:iraça de tavolagem, onde se cele
braeam á luz do dia as especulações mais iusensatas sobre 
todas as especies de valores da Bolsa. Os titulas mais dnvi
closos, mais vãos, mais nullos, tiveram cotações lisonj eiras ; as 
ernprezas mais incertas, mais inconsistentes, mais phautasticas 
acharam credito, applauso, avidez. As ac;,ões ele bancos e 
companhias de todo genero ascendiam ao triplo, ao quadruplo, 
ao quintuplo da sua importancia, real. Os habitas da nossa 
corretag·em, as facilidades do system,L de. comprar e vender a 
longos prazos, a confiança indiscreta em uma política de thea• 

R. t\J 
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tralidades apparatosas fayoreceram esse movimento, que se 
superagitou a,té ao delírio. Não importaYa a natureza do titulo, 
a situação do vendedor, ou do comprador, a seriedade do inter
mediaria : 1:,s o:ffertas mais desatinadas achavam a mais ampla 
e cega procura . A liquidação dessas transacções devia ser in
evitaYelmente lastimosa e destruidora. A cli:fferença entre tt im
portancia e.tfectiva dos Yalores permutados e o seu preço conven
cional havia de resol-ver-se, forçosamente, nas mãos de alguns 
dos seus negociadores successivos, em -prejuizos, cujo alcance 
devia corresponder ás vantagens apuradas pelos especuladores 
mais habeis no jogo e mais apressados no ajuste de suas contas. 

Querer evitar esse desenlace fôra, a nosso ver, leYiandade e 
crime. Quaesquer medidas, que para esse fim acloptassemos, re
dundariam .em risco, em damno consideraYel, talvez, para o 
Thesouro, sem produzir outro resultado mais que adí,,r a diffi
culdade, transferir o perig·o de urnas para outras mãos, e radicar 
os vicios da jogatina privilegiada pelo Estado. Sustentar o credito 
dos títulos do Estado era o mais que do govemo se poderia exig·ir ; 
e foi o que fizemos, lançando mão, para esse fim, de emprestimos 
ao Banco do Brazil e ao Banco Nacional sob as normas da lei 
de 18 de julho de 1885. 

Queriam, porém, ele nós que acudíssemos aos papeis parti
culares exag-geradamente Yalorisados pela especulação, proporcio
nando a estabelecimentos ele credito, ou a corretores, sommas 
extrahictas do Thesouro, sob a forma de emprestimos garantidos 
e fiscalisados, para facilitar o movimento de cauções sobre essa 
classe de títulos. Resistimos a essas suggestões empíricas, não 
obstante a sua insistencia , a sua habilidade, a autoridade da sua 
procedencia, a inspiração patriotica de alguns dos seus autores . 
Resistimos como em um caso de consciencia, persuadido de que 
prevaricariamos ao nosso deYer, si proceclessemos de outro modo. 

Seria o mais }Jerigoso dos precedentes, si as finanças repu~ 
blicanas se caracterisassem nos seus primeiros clias por esse 
grosseiro e inepto socialismo de Estado, a cuja defesa faltava 
siquer a invocação razoavel do bem publico, apoiando-lhe uni
camente as pretensões o panico dos interesses amedrontados pela 
sombra dos seus proprios erros. A somma de danmo se·ra nimia
mente diminuta, para interessar sensivelmente a situação. O 
commercio judicioso e honesto transporá incolume o incidente, 
de que já tivemos primeira amostra., solJ a monarchia, na liqui
dação de outubro. E a nossa abstenção firme no conflicto das 
especulações traçará uma profunda linha divisaria entre as 
finanças do im])erio e as ela Republica. 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1889. 

IR.u,y rBarbasa, 

MINISTRO DA FAZENDA. 
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Decreto n.. l;, de 1õ de n.oveinbro de 1889 

O Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil decreta: 
Art. 1.° Fica proclamada provisoriamente e decretada como 

fórma de g·overno da nação brazileira - a Republica Federa
tiva. 

Art. 2. º As províncias do Brazil, reunidas pelo laço da fede
ração, ficam constituindo os Estados Uniclos do Brazil. 

Art. 3.° Cada um desses Estados, no exercício de sua le 0 ·itima 
soberania, decretará opportunamente a sua constituição âefini
tiva, elegendo os seus corpos cleli.berantes e os ·seus governos . 

Art. 4. 0 Emquanto, pelos meios regulares, não se proceder á 
eleição do Congresso constituinte do Brazi.l, e bem assim á eleição 
das legislaturas de cada um dos Estados, será reg·ida a nação 
brazileira pelo Governo Provisorio da Republica, e os novos Es
tados pelos governos que hajam proclamado ou, na falta clestes, 
por governadores eleleg·aelos elo Governo Provisorio. 

Art. 5.0 Os g·overno:,; elos Estaclos federados acloptarão com 
urgencia todas as providencias necessarias para a manutenção 
da ordem e da segurança publica, clefesa e garantia da liberdade 
é dos direitos dos cidadãos, quer nacionaes, quer estrangeiros . 

Art. 6. 0 Em qualquer dos Estados, onde a ordem publica 
for perturbada e onde faltem ao governo local meios elficazes 
para reprimir as desordens e assegurar a paz e a tranquillidade 
publicas, effectuará o Governo Provisorio a_ intervenção neces
saria para, com o apoio da força publica, assegurar o livre 
exercício dos direitos dos cidadãos e a livre acção das autoridades 
constituídas. 

Art. 7. 0 Sendo a Republica Federativa Brazileira a fórma .de 
governo proclamada, o Governo Provisorio não reconhece nem 
reconhecerá nenhum outro governo local contrario á fórma re
publicana, aguarelando, como lhe cumpre, o pronunciamento defi
nitivo do voto da nação, livremente expressado pelo su:ffragio 
popular . 

Art. 8. 0 A força publica regular, re1>resentada pelas tres 
armas do exercito e pela armada nacional, de que existam guar
nições ou contingentes nas diversas províncias, co11tinuará subor
dinada e exclusivamente dependente elo Governo Provisorio da 
Republica, podendo os governos locaes, pelos meios ao seu al
cance, decretar a organização ele uma guarda cívica, destinada 
ao policiam8nto do territorio de cada um dos novos Estados. 

Art. 9.º Ficam igualmente subordinadas ao Governo Provi
sorio da Republica todas as repi:i rtições civis o milit11res até aqui 
subordinadas ao governo central dcL nação brazileira. 

Art. 10. O tereitorio do município neutro ficr, provisoriamente 
sob a administração immediata rlo Governg Prov isorio dn H,cpu
blica, e a cids1.de elo Rio le Jtrneiro constituída, tambem proviso
riamente, sécle do poder federal. 



L 

292 

Art. 11. Ficam encarregados da execução deste, nà parte que 
a cada um pertença, os secretarias de estado elas diversas rep:lr
tições oü mi"nisterios do actual Governo Provisorio. 

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1889. 
Marechal Manoel Deodoro da Fon;eca, chefe do Governo Provi~ 

sorio.- S. ; Lobo.- R uy Barbosa.- Q. Bocayima .- Benjamin 
Constant. - Wandenlwth . 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, coustítuido pelo Exercito e Arinada, em nome ela 
Nação, resolve nomear para o cargo de ministro e secretario de 
estado dos negocios elo interior o bP.charel Aristides da Silveira 
Lobo. 

Sala das sessões elo Governo Provisorio, 15 de novembro de 
1'889. - Mareclml Manoel Deocloro da Fonseca. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da, 
Nação, resolve nomear para o cargo de ministro d,:1,s relações ex
teriores e interinamente da agricultura, commercio e obras pu
blicas, Quintiuo Bocayuva. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novem]Jro ele 
1889. - Marechal :Manoel Deodoro da Fonseca . 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resol"ve nomear para o cargo de ministro e secretario ele 
estado dos negocios ela guerra , o tenente-coronel Benjamin Con
stant Botelho de Mag·alhães. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, i5 de novembro de 
1889.- Mar·echal Jlllanoel Deodo1·0 da Fonseca . 

O marechal Manoel Deodoro da F'onseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resolve nomear o chefe ele divisão Eduardo vVandenkolk. 
para o cargo de ministro e secretario ele estado dos negocios ela 
marinha. . 

Sala elas sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro ue 
1889. - Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. 
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O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resolve nomear para o cargo ele ministro e secretario de 
estado dos negocios da fazenda e interinamente dajustiça o ba
charel Ruy Barbosa. 

Sala da.s sessões elo Governo Provisorio, 15 de novembro de 
1889.- Marechal Manoel Deodoro da Fonsew. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, co~stituido pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resolve nome.:t.r para o cargo de ministro e secretario de 
estado dos neg·ocios da justiça o bacharel Manoel Ferraz de 
Campos Salles. · 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro de 
1889,- Marechal Manoel Deodoro da Fonsecu, 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituiclo pelo Exercito e Armada, em nome da Na
ção, resolve nomear para o cargo de ministro e secretario de es
tado dos negocios da agTicultura, commercio e obras publicas o 

· engenheiro Demetrio Ribeiro. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro de 

1889.- Marechal Man0el Deodoro ela Fonseca. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituiclo pelo Exercito e Armada, em nome da Na
ção, rnsolve nomear para o carg·o de g·overnador do Estado do 
H.io de Janeiro o Dr. Francisco Portella. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro de 
1889 .-Marechal 1ltlanoel Deodoro da Fonseca. 

Aristicles da Silveira Lobo, ministro do interior. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Govern ~ 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome ela Na
ção, resolve nomear para o cargo ele governador do Estado de 
Minas Geraes o bacharel José Cesario de Faria Alvim. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro de 
1889. - Marechal Manoel Deocloro ela Fonseca. 

Aristicles ela Silveira Lobo, ministro do interior. 
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O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo E:rnrcito e Armada, em noi:n e da Na
ção, resolve nomear pua o cargo de governador elo Estado ela 
Bahia o Dr. Manoel Victorino Pereira. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro ele 
1889 . - Marechal Manoel Deodoro da Fonseca. 

Aristides da Silveira Lobo, ministro elo interior. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe elo Governo Pro
visorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, 
resolve nomear para o cargo de chefe ele policia ela capital o ba
charel João Baptista ele Sampaio Ferraz . 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro ele 
1889 .-Marechal Manoel Deocloro ela Fonseca. 

Riiy Barbosa, ministro interino da justiça. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Govemo 
Pr ovisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resolve nomear para o cargo de elirector do Diario Official 
o Dr. Julio Borges Diniz. . 

Sala elas sessões elo Governo ProvJsorio, 15 de novembro de 
1889.- Marechal 1v.I.anoel Deodoro da Fonseca. 

Ruy Barbosa, ministro ela fazenda. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, considerando a subordinação e moralidade ela Armada Na
cional , o amor e dedicação elas praças a seus officiaes, postos 
em evidencia nos a.contecimentos que acabamos de presenciar; 

Considerando que a presente clatn,, a mais memoravel ele 
quantas encerra a historia política de nosso paiz, deve ficar gra
vada fundamente na alma ele cada cidadão brazileiro, e melhor 
assignalação não póde ter que a publicação ele um acto de ele-. 
meneia do poder que acaba de ser constituido: 

Resolve, usando elas faculdades inherentes ás funcções, que 
exercita, de chefe elo Governo Provisorio, e guiado pelos se11ti
rnentos do seu coração, indultar as praças da, mesma Armada do 
crime de Ia e 2ª deserções; devendo ellas apresentar-se ás respe
ctivas autoridades dentro do prazo ele dous mezes, contado da 
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publicação do presente decreto, em cada uma das comarcas 
da Republica, incluindo-se neste numero aquellas praças que se 
acharem sentenciad,1s ou por sentenciar pelo referido crime, e 
perdoar os réos sentenciados a pena menor de quatro annos 
e por sentenciar, cujos delictos sejam passiveis de punição até 
áquelle maximo. 

Sala das sessões do Governo Provisorio da Republica dos Es
tados Unidos do Brazil, 15 de novembro de 1889. 

Marechal Manoel Deodoro d(J, Fonseca, chefe do Governo Pro.; 
visorio.- Eduardo Wandenholk. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Go 'Verno 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, considerando a subordinação e moralidade do Exercito, o 
amor e declicaç;:"to das praças a seus officiaes, postos em evidencia 
nos acontecimentos que acabamos de presenciar, considerando que 
a presente data, a mais memoravel de quantas encerra a historia 
política do nosso paiz, de-ve ficar g-ra-vada fundamente Dfl, alma 
de cada cidadão brazileiro, e melhor assignalação não póde ter 
que a publicação de um acto de clemencia emanado do poder que 
acaba de ser constituído : 

Resolve, usando das foculdadés inherentes ás funcções, qu·e 
exercita, de cbefe elo Governo Provisorio, e guiaJo pelos senti~ 
mentas de seu coração, indultar as praças do mesmo Exercito do 
crime ele Ja, e 2a deserções; devendo ellas apresentar-se ás respe
ctivas autoridades dentro do prazo de dous mezes, contados da 
publicação do presente decreto, em cad'l. uma das comarcas 
da Republica, incluindo-se nes te numero aquellas praças que se 
acharem sentenciadas ou por sentenciar pelo referido crime ; e 
perdoar os reos sentenciados a pena menor de quatro annos 
e por sentenciar, cujos clelictos sejam passiveis de punição até 
á quelle maximo. 

Sala das sessões do Governo Provisorio da Republica dos Es
tados Unidos do Brazil, 15 de novembro de 1889. 

Marechal Manoel Deocloro da Fonseca, chefe do Governo Pro
visorio. - Benjamin Constant Botelho de M agalhéies. 

Decre-to n.. 3 de l.6 de nove:rnbro de l.SSO 

O Governo Provisorio elos Estados Unidos do Brazil, attendend~ 
ao patriotismo e disciplina com que se houveram as praças da, · 
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Armada qti.e cooperaram no movimento nacional -que deu em 
resultado a proclamaç.ão do actu,1,l regímen, decreta : 

Art. 1. ° Fica reduzido a nove annos o tempo da duração de 
serviço na Armada para os recrutados e para os procedentes elas 
escolas de aprendizes marinheiros . · 

ArL 2. ° Fica abolido na Armada o castigo corporal. 
Sala das sessões do Governo Provisorio, 15 de novembro de 

1889. 
Marechal Manoel Deodoro ela Fonseca chefe do Governo Pro

visorio. - S. L obo .-Riiy Bcirbosa.- Q. Bocaywva.- Benjamin 
Constant.-TVandenlwlk. 

O mareehal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, 
resolve nomear João Cordeiro para o cargo de governador do 
Estado do Ceará. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 19 de novembro de 
1889. 

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca,- Aristides ela Sil'IJefra 
Lobo.- Q, Bocayu'IJa. 

O marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo 
Provisorio, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da 
Nação, resolve nomear Pedro Paulino da Fonseca para o carg·o 
de governador do Estado das Alagôas. 

Sala das sessões do Governo Provisorio, 19 de novembro 
de 1889. 

Marechal .11:fanoel Deodoro ela Fonseca.- Aristicles ela Sil'IJeira 
Lobo.- Q. B acctyuva. 

Pensões e pensionistas 

O Governo Provisorio ela Republica dos Estados Unidos do 
Brazil : 

Considerando que o Sr. D. Pedro II pensionava do seu bolso 
·· a ·necessitados e enfermos, viuvas e orphãos, para muitos dos 

quaes esse subsidio se tornava o unico meio ele subsistencia e 
educação; . 

_ Consid·erando que seria crueldade envolver na quéda ela mon-
archia o infortunío de tantos desvalidos ; 
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Considerando a inconveniencia de amargurar com esses so:ffri
mentos immerecidos a fundação da Republica; 

Resolve: 
Art. 1. • Os necessitados, enfermos, viuvas e orphãos pensio

nados pelo imperador deposto continuarão a perceber o mesmo 
subsidio, emquanto durar a respeito de cada um a indigencia, a 
molestia, a viuvez ou a menoridade em que hoje se acharem. 

Art. 2. 0 Para cumprimento dessa disposição se ol'ganizarà, 
segundo a escripturação da ex-mordomia da casa imperial, uma 
lista discriminada quanto á situação ele cada individuo ou ú quota 
que lhe c0uber. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas sessões elo Governo Provisorio, 19 de novembro ele 

1889.- Maniiel Deodoro da Fonseca. - Aristicles da Silveira 
Lobo.- Ruy Barbosa.- Manoel Ferraz ele Campos SaUes.
Quíntino Bocayuva.- Benjamin Constant Botelho ele .Jl!IagaUu.íes.
Ecluarclo vVanclenkollt. 

Eleições 

O Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do 
Bmzil decreta : 

Art. 1.° Consideram-se eleitores para as camaras geraes, 
provinciaes e municipaes todos os cidadãos braziieiros no gozo 
de seus direitos civis e políticos, que souberem ler e escrever. 

Art. 2. 0 O ministro do interior em tempo expedira as in
strucções e orga nizara os regulamentos para a qua.litlcação e 
processo eleitoral. · 

Art. ~-• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas sessões cio Governo Provisorio, 19 de novembro 

de 1889. -Manoel Deocloro ela- Fonseca.- A1·isticles da Silv eira 
Lobo.- Rity Barbosa.- il!anoel Ferraz ele Campos Salle:s . -
Quintino Bccayuva.-Benjamin Constant Botiélho de 111[ agalhães. -
Eduardo vVanclenl,,olk. 

A bandeira :nacional 

O Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil, conside
rando que as córes ela nossa antiga bandeira recordam as luctas e 
as victorias gloriosas do Ex:ercito e ela Armada na defesa ela 
Patria ; 
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Considerando, pois, que essas côres, independentemente da 
fórma de governo, symbolisam a perpetuidade e integridade da 
·Patria entre as outras naçõe3 ; 

Decreta: 
Art. 1. 0 A bandeira adaptada pela Republica mantem a tradição 

das antigas côres nacionaes - verde e ámarella - , do seguinte 
modo : um losango amarello em campo verde, tendo no meio a 
espbera celeste azul , atravessada por uma zona branca, !>-m 
sentido obliquo e descendente, da esquerda para a direita, com 
a legenda Ordem e Progresso, e ponteada por 21 estrellas, entre 
as quaes as da constellação do Cruieiro, dispostas na sua sit11a
ção astronomica, quanto á distancia e ao tamanho relativos, 
r epresentando os 20 Estados ela Republica e o Municipio Neutro; 
tudo segundo o modelo debuxado no n. 1. 

Art. 2. 0 As armas nacionaes serão as que se figuram na 
estampa n. 2. 

Art. 3. 0 Para os sellos e sinetes da Republica servirà de 
symbolo a esphera celeste, qual se debuxa no centro da bandeira, 
tendo em volta as palavras:- Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. 

Art. 4. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisorio da Republica dos 

Estados Unidos elo Brazil, 19 de novembro de 1889.- Manoel 
Deodoro da Fonseca.- A i·istides ela Silveira Lobo.- Ruy Barbosa. 
- Quintino Bocayuva.- Campos Salles.- B enjamin C. B. ]J{a
galhcíes .- Eduardo Wanclenlwlh. 

Dissolução e extincção das assell'.l.bléas 
provin.ciaes 

O Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil decreta: 
Art. 1 . ° Ficam dissolvidas e extinctas todas as assembléas 

provinciaes creaclas pelas leis de 12 de outubro de 1832 e 12 ele 
agosto ele 1834 . 

.e..rt. 2. 0 Até á definitiva constituição dos Estaclos Unidos elo 
Brazil, aos governadores dos mesmos Estados competem as se
guintes attribuições: 

§ 1 .• Estabelecer a divisão civil, judicial e ecclesiastica do 
respectivo Estado e ordenar a mudança de sua capital para o 
lagar que mais convier. 

§ 2. º Proviu.enciar sobre a instrucção publica e estabeleci
mentos proprios, e promovel-a em todos os seus gráos. 

§ 3. 0 Determinar os casos e reg·ular a fórma da desapropriação 
ela propriedade particuhi,r por utilidade publica elo Estado, nos 
Estados em que a materia já não esteja regulada por lei. 
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§ 4. ° Fixar a despeza -publica do Estado e crear e arrecadar os 
impostos para ella necessarios, comtanto que estes não prej u
diquem as imposições geraes dos Estados Unidos do Brazil. 

§ 5 . ° Fiscalisar o emprego elas rendas publicas do Estado e a 
conta da sua despeza . 

§ ·6 .° Crear ernpeegos, provel-os de pessoal idoneo e mar
car-lhes os vencimentos. 

§ 7 .0 Decretar obras publicas e prover sobre estradas e nave
gação no interior do Estado ; sobre a construcção de casas de 
prisão, tralmlho, correcção e reg'imen dellas ; sobre casas de 
soccorros publicos e quaesquer associações políticas ou reli
giosas . 

§ 8. ° Crear a força policial indispensavel e necessa,ria e pro
videnciar sobre seu alistamento, organização e di.;ciplina, de 
accordo com o Governo Federal. 

§ 9. 0 Nomear, suspender e demittir os empregados publicas dos 
respectivos Estados, á excepção dos magistrados perpetuas, que 
poderão ser suspensos para serem devidamente responsabilisados 
e punidos, com recllrso necessario para o governo. 

§ 10. Contrahir emprestimos e r eglllar o pagamento dos re
spectivos jufüs e amortização, dependente da approvação elo Go
verno FederaL 

§ 11. Regular a administração dos bens do Estaclo e autorizar 
a vend,t dos que não convier conservar, mas sendo esta feita em 
hasta publica . 

§ 12. Promover a organização da estatística do Estado, a ca
t echese e civilisação dos incligenas , e o estabelecimento de colo~ 
nias . 

§ 13. Representar ao Poder Federal contra as leis, r esoluções 
e actos de outros Estados da União, que o:ffenderem os direitos do 
r espectivo Estado. 

Art. 3. 0 O Governo Federal Provisorio reserva-se o direito ele 
rest ringir, ampliar e supprimir quaesquer das attribuições que 
pelo presente decreto são conferidas aos g·overnadores provisorios 
dos Estados ; podendo, outrosim, substituil-as conforme melhor 
convenha, no actual perioclo . de reconstrucção na.cional, ao bem 
publico a á paz e direitos elos povos. 

Sala das sessões do Governo Provisorio da Republica dos Es
tados Unidos elo Brazil, 20 de novembro de 1889.- 111.anoel 
Deocloro ela Fonseca, clle fe do Governo Provisorio. - Aristides da 
Silveira Lobo. 
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Ordem do dia do commamlo superior da · Guarda 
Nacional 

O brigadeiro Antonio Enéas Gustavo Galvão fez publica1' 
hontem a seguinte ordem elo dia : 

« Quartel general do commando superior da Guarda Nacional da 
capital elos Estados Unidos do Brazil, 18 ele novembro de 1889. 

Ordem elo dia - A data ele 15 ele novembro é escripta com 
lettras de ouro n a historia patria, pois não é mais do que 
um complemento ás de 7 ele setembro e 13 de maio. Nada 
mais nos resta para nos dizermos um povo livre ; por isso 
convido a Guarda Nacional ele meu commando a acatar com 
respeito e amor a nova instituição e a bradar bem alto: 

Viva a União e Fraternidade! 
Vivam os Estados Unidos da Republica Brazileira ! 
Vivam o Exercito e a Armada! 
Viva a Guarda Nacional ! 

O brigadeiro, Antonio Eneas Giistavo Galvão.» 

Ordem do dia do 1 º batalhão . de infantaria 

O Sr. Manoel Rodrigues Bragança, tenente-coronel com
mandante do 1° batalhão de infantaria, fez publicaI' a seg·uinte : 

<< Ordem do clia n. 1 - Camaradas - ·E' lisonj eiro para mim 
ach:w-me collocado á vossa frente; o vosso procedimento, o pa
triotismo de que tendes dado exuberantes provas, desde os 
acontecimentos do dia 15, e que trouxeram como resultado a 
proclamação ela Republica Federal dos Estados Unidos elo Brazil, 
como marco miliario ·de uma nova éra ele progresso e li.berdacle 
para nossa patria , me faz exultar ele prazer por ter a ventura 
de vos commauclar. Esmagadas pela prepotencia elos governos 
da monarchia decahida, as chtsses sociaes viam com assombro 
serem usurpados todos os seus direitos e liberdades publicas, e 
cansados de sofl'rer a armada e o exercito bi'azileíros, ,iquellas 
duas classes, que nos dias angL1stiosos da Patria souberam tão 
nobre e gloriosamente clefendel-a, erguendo bem alto a sua 
bandeira, estas duas classes , digo, uniram-se na manhã ele 15 do 
corrente, para protesfar contra este lamentavel estado de 
cousas, tendo á sua frente o bravo e honrado marechal Deodoro 
da Fonseca, actual che fe do Governo Provisorio. 
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O povo, em sua soberania, não podia deixar de unir-se ao Exer
cito e á Armada, para com elle protestar contra os desmandos dos 
homens da monarchia, 1 roclamando a Republica. 

Camaradas ! Cumpristes o vosso dever acceitando a fórma de 
g,overno proclamada pela livre e espontanea vontade elo povo, 
que tem em vós inteira confiança, por serdes os fi l110s mais que
ridos da patria, aquelles que por ella faze m o maior de todos os 
sacrificios, o da propria vida. 

Procedestes ainda, bem acompanhando o nosso general e 
an1igo, a quem estão confia.elos actualmente os interesses mais 
sagrados ela nação. O vosso comportamento digno e brioso, que 
prova a noção bem clara que tendes da disciplina e respeito a 
vossos superiores, abrindo o portão deste quartel, cuja guarda 
vos estava confiada pelo g·overno trnitlor com um fim diverso 
daquelle que tínhamos em vist1-, já.mais será olvidado por vosso 
commandante e amigo. 

Viva a Republica Federativa elos Estados Unidos do Brazil ! 
Viva o Governo Provisorio ! 
Viva a Armada ! 
Viva o povo brazileiro ! 
Viva o Exercito ! 
Viva o 1° batalhão de infantaria!» 
Qut1,ndo o capitão ajudante Pedro Paulo da Fonseca Galvão 

terminou a leitura desta ordem em form:ttura elo batalhão, le
vantou este diversos vivas. 

Ordem do dia do Sr. ajudante general do Exercito 

Repartição ele ajudante g·eneral, 29 ele novembro de 1889, 
Oi-dem do dia n . 1- Ao Exercito ela Republica Federa.l dos 

Estados Unidos do Brazil. 
Exultando do mais vivo contentamento, cumpro hoje o dever 

de levar a,o conhecimento do bravo exercito brazileiro que, desde 
o dia 15 do mez andante, acha-se o torrão sagrado ela patria sob 
a forma - republicana federativa. 

Meu contentamento é tanto maior quanto com bri1110, que 
jámais se apagará das paginas da histori:1 de todo o mundo, ficou 
patente que ao Exercito e á Armada brazileiros, cujo patriotismo 
tantas vezes provou-se nos ca,mpos da batalha em meio elas luctas 
mais renhidas em defesa ela honra da, Nação - e ao povo se deve 
não só o exito ela emprezfl,, como tarnbem f\, maneira áltamente 
digna e honrosa por que ella foi alcançada. 
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E' mais uma data g loriosa pa,ra aquelles q1+e pagam o pesa
díssimo tributo de sangue . 

Ao 7 de setembro de 1822 juntou-se o 13 de maio de 1888, 
que quebrou os grilhões que por tres seculos arrochearam o 
pulso de uma raça; ao 13 de maio, que foi urna aurora, seguiu-se 
o 15 de novembro de 1889, data sacratíssima, porque aos posteros 
relembrará o advento da inteira liberdade de um povo, que a na
tureza opulentara com tudo quanto de grande havia de seus es
crinios. 

Cheio, pois, de vivíssimo eotlrnsiasmo, saudo e louvo o Exer
cito pela maneir~• digmt por que se houve nesses dias em que 
mais necessaria era a correcção da sua conducta, a prova i□-
concussa da suadisciplioa, que se eleve manter a mesma e sempre 
ao serviço da causa santa da patria, que deve ser o objecto do 
nosso ardente culto. 

Viva a Republica, Federativa dos Estados Unidos do Brazil ! 
Viva o Governo Provisorio ! 
Viva a Armada ! 
Viva o Exercito ! 

Floriano Peixoto , ajudante general do Exercito. 

Ordem do dia do 7° batalhão 

Camaradas.- O vosso heroico procedimento no memoravel dia 
15 do corrente fez quebrar para sempre os grilhões que nos pren
diam à velha instituiçao da monarchia, restituindo á nossa ex
tremecida patria a li berdade que nos deu o Creador e que nos 
havia sido roubada pelos despoticos g·overnos em cujas mãos 
,1,chavam-se os destinos deste paiz. O Exercito, cansado de soffrer, 
vendo eonculcados os seus direitos, deprimidos os seus brios e 
sentindo o desprezo com que el'a tratado, erg·ueu a cabeça, de
poz os despota,s e em fraternal amplexo com o povo, que tambem 
gemia na op:pressão, gritou logo- Viva a liberdade!- e a Repu
blica ficou sendo desde aquelle momento a fórma de g·overno ela 
nossa Pll;tria, isto é, o governo da nação pela nação. 

Ao inclyto generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, senti
nella avanç8da e vig·ilante de nossos direitos e prerogativas, ci
dadão cujo coração só palpita pela patria, devemos as g'lorias 
que aleançámos nesta heroica jornada ; a elle, pois, e á patria a 
nossa dedicação até ao sacei ficio da viela, si tanto for preciso. 

Transcrevendo a ordem do dia n. 1 do bravo general, amig·o 
querido do Exercito, cidadão Floriano Peixoto, aj udante general 
do Exercito, proclamo instituído o novo governo, e saudo com o 
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coração transbordado de alegria ao nosso presidente Manoel'Deo
doro, ministro da guerra tenente-coronel Benjamin Constant, e 
a todos os outros membros do governo provisorio, augurando á 
Republica dos Estados Unidos do Brazil um brilhante futuro a 
p:.,r de suas irmãs do continente americano. - Tude Soares 
Neiva, commandante. 

Ordem do dia do corpo militar de policia 

Em additamenfo á ordem do dia, 21 deste commando sob o 
n. 1 de hontem, congratulo-me com 03 officiaes e praças deste 
corpo pelo modo digno por que se teem conduzido desde o dia 15 
do corrente até à pt>eseute data, auxiliando com o maior empe
nho as forças do Exercito e da Armada, não só para o advento 
da Republica Federativa Brazileira, como fambem para que a 
ordem publica se mantenha inalteravel. 

E' para mim motivo de orgulho dizer que, commanclando um 
corpo, cuja força se eleva actualmente a 1. 539 homens, e atra
vessa11clo uma quadra melindrosa corno esta, em que a Nação vem 
de .passar pelo mais importa.nte dos seus pbenomenos sociolog·i
cos, não tive motivo para castigar uma só praça por actos df! in
disciplina ou outros que 1rndessem deslustrar o glorioso feito do 
dia 15 de novembro de 1889. 

Para o governo que neste momento dirige os destinos deste 
paiz, fadado a um porvir grandioso, não póde haver maior se
gurança de estabilidade elo que as provas de brio e disciplina 
com que a força publict, tem sabido secundar essa benefica explo
são de sentimentos democraticos, que deu em resultado a elimi
nação de uma fórma ele governo que não podia continuar por 
mais tempo na America. 

Assim exprimindo-me, louvo a todos os Srs. officiaes e praças 
e mando que sejam postos em liberdade os presos que não esti
verem sujeitos a co1)selho, e tenham alta dos respectivos postos 
os que delle se acharem reba'ixaclos temporariamente.- Antonio 
Germano de Anclrade Pinto. 

Ordem do Llia do com mando superior · da Guarda 
Nacional 

Faço publico, 1mra conhecimento dos corpos do meu com
mando, que o cidadão José Mendes de Oliveira Castro, tenente
coronel commandante do 4° batalhão de infantaria da Guarda Na-

v 
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cional, pelo seu estado de saude, passou o respectivo commando 
ao cidadão Jacintho Augusto de Macedo Paes Leme, capitão da 
8ª companhia. 

Por essa occasião determino que, até segunda ordem, fiquem 
sobrestados os tl'abalhos da qualificação, por haver nesta data 
dirigido uma consulta ao Miuisterio da Justiça. 

O brigadeiro Bari'io do Rio Apa. 

Ordem do clia do 10º batalhão 

Quartel do commando do 10° batalhão de infantaria no Rio 
de Janeiro, l\} de novembro de 1889. Ordem do dia - Homena
g·em - O facto do dia 15 do couente, assignalando uma época 
promettedora de esperanças para o Exercito, até aqui opprimido 
e tratado como um conjuncto de servos ela gleba, cujo jugo devia 
ter seu termo, como teve, tomando o batalhão parte importante 
na jornada daquelle dia; em homenagem aos justos motivos 
de jubilo que desperta em todo o paiz esse feliz acontecimento, 
determino que sejam postos em liberdade todos os presos á mi
nha ordem, de simples correcção, que se achavam no mesmo 
dia. - Joaquim Me neles Ourique Jacques, coronel. 

Ordem do dia do 1 º batalhão 

Quartel do commando do 1 ° batalhão de engenharia no Rea
longo, 22 de novembro de 1889 . 

Ordem elo dia n. 1- Concidadãos - Sauclo~vos com org·ulho 
de achar-me á vossa frente no commanclo ele tão bravos defensores 
da Patria. · 

O dia 15 de 1wvembro despontou radiante ao Exercito brazi
leiro, que conquistou na historia da Patria. mais um titulo a sua 
gratidão. 

A monarchia da familia de Brag·ança, plantada pelo Exercito, 
para libertal-o do jugo elo estrangeiro, não podia mais ser to
laracla, depois ele meio seculo de existencia, sem atrophiar o 
progresso do Brazil. 

Era tempo elo conq\listar na g·ranrle Americn, um lagar como 
os mais Estados, que, não dispondo de riquezas naturaes, se avan• 
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tajavarn, éntretanto, e nos disputavam a primazia., pela razão 
unica de sua forma de governo - a elo povo pelo proprio povo . . 

O exeraito hrnzileiro e a armada nacional, unidos em todas as 
occasiões de perigo dt1, patria, toleravam a mo1mrclü ::1., de lia 
muitotransformaclanos sentimentos ele mrniquilal-a e abatel-a. 

Estão consignados os factos do plano sinistro, que começam 
desde o in iquo projecto, a.pre;;entado ao senado, de montepio 
obrigatorio, até ao momento solemne em que era preciso quebrar 
essa sua resignação ante a humilhação e as ameaç::is cio poder. 

Nestas c'ircumstancia.s a que os arrastaram os pessimos conse
lheiros ela monarchia alquebrada pelo chefe do Estado, o Sr. 
D. Pedro ele Alcantara-, abrem o exercito e a armacla nacioual, 
martyres ambos elas ambiciosas paixões dos dous partidos consti 
tucionaes que se identificavam ambos nas mesmas icléas hos!is 
a força armada, abrem os braços ao partido republ icaGo e recebem 
em seu se.io os heróes Quintino Bocayuva, Ruy Barbosa e outros 
patriotas sinceros para depôr a dynastia reinante e arvorar 0 

governo democratico. . 
E essa evolução, que se operou no memoravel dia 15 do co r ~ 

rente, recordara sernpre o espírito de ordem do exercito urazi
leiro e ela arm[l,da nadonal, pois que não foram a sua gloria e o 
seu triumpho salpicados por uma gotta., siquer, elo sangue de 
irmãos. 

Nessa grandiosa obra do progresso, o 1 º· batalhão de enge
nharia não desmentiu as suas tradições, prestando os seus ser-
viços como patriota. · 

Recebe ordem no dia 15 para, com urgencia, apresen tar-se 
na capital toda a, força de que dispuzesse, e essa ordem é incon
tin ente cumprida, seguindo o 1m1jor fiscal com 108 homens. 
entre praças e inferiores, em trem especial. Regress:1 f1, tarde e 
volta a seu quartel, 011de é conservado de prornptidão. 

No dia 16, nova ordem é recebida ás 4 horas d;:i, tarde para 
voltarem ao campo ela A.cclamação : é cumprida; embarcando o 
mesmo pessoal em trem especia l, em que embarcou igualmente 
o Sr. brigadeiro commanclante da escola ele tiro, com uma metra
lhadora gtiarnecida com alumnos dessa escola. e determinan
de-me ficar com a, pequena força, elo batalhão, então organizado 
com <loent@s no quartel e o restante elos alurunos claquella 
escola. para guarnecel-a defensi_vamonte, e aguarcla,r quaesquer 
outras ordens sobre os acontecimentos que se dessem. 

Chegado o batalhão ao qunrtel-general, foi incorporado á 
1 "- brigada, e ficou de promptidão e á disposição do Sr. marechal 
ajudante-general cio exercito e é hoje que regressa, ao quartel. 

A brilhante conclucta de toclri, essa força, e os importante;:; ser
viços que prestou ness,1 situação de prevenção, em que se achou 
toda a fo1'ça ai-mada da capital, estão narrados com toda a 
lucidez p-e-lo distincto major-fiscal, na sua minuciosa parte . 

Transc'tevo-a por isso, louvarnlo com a maior satisft-1,ção ore
ferido m\'.{jor e todos os officiaes que por elle são recommenda,doS 
e bern as~im todas as praças, cujos nomes determino sejam dados 
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em relação no detalhe da casa ela ordem , afim de ser hrnçado 
este louvor nos seus assentamentos. 

Termimmclo, levanto vivas éLO exercito e á armada, ao hene
merito marechal Deodoro, aos Es~aclos Unidos do Brazil, aos 
heróes Quintino Bocayuva., Ruy Bn.rbosa, Benjamin Constant 
e outros obreiros da grande emancipação pqlitica do paiz. 

Joao L u iz ele .4.nclracle Vasconcellos, icoronel commandante. 

Ordem do dia da escola super10r de guerra 

O Sr. general Conrado Niemeyer, commanclante desta escola, 
expediu a seguinte ordem do dia : 

« O povo, o exercité, e a armada, inspirados pelo mais acryso
lado patriotismo e unidos em um só pensamento, tendo á sua 
frente o bravü general marechal Manoel Deodoro da Fonseca, que 
nos campos inimigos cobriu ele glorias immorreclourtts o pavilhão 
nacional, peoclamaram, em 15 do corrente mez, a Republica Fe
derativa dos Estados Unidos elo Brazil. 

Aos membros elos corpos docente e administrativo desta escola 
convido, pois, para, em cumprimeuto de um dever, que o amor 
ela Patria hoje impõe a todos os Brazileiro~, prestarmos todo o 
apoio mora.l e material ao governo que acaba de ser instituído, 
e para acompanhar-me nos sinceros votos, que faço, para que o 
mesmo governo, mantendo a ordem e salva,guarelando todos os 
direitos, como promette, promova efficazme11te a prosperidade e 
o engrandecimento da Republica Federativa Brazileira. 

E a vós, briosos alumnos da escolA, que me orgulho ele dirigir, 
que, conju□ctamente com étlguns distinctos membros do magis
terio, toma.mm parte tão activ;1 e saliente na gloriosél jol'nada , 
limitttr-me-hei a felicitar-vos por vosso J1el'oismo, e a lembrar-vos 
repetinclo as palavras do grande cidaLlão Benjamiu Const?,nt , 
vosso mestre querido, que « a sombl'a da ordem e da união é que 
a liberdade floresce >1, e que foi. pela liberdade que arriscastes 
vossos vidas no memol',wel dia 15 de novembro. E a todos, ter
minando, devo declarar que considero cumprimento de um dever, 
a que nenhum so ldado do Exercito nacional pócle eximir-se sem 
faltar ás leis da homa, aux ilia.r cada um, na alçada cbs respecti
vas attribuições, na, medida de suas fo r·ças , e com a ma.xi.ma de
clicação e lealdade, o Governo Provisorio na obra ingente da 
reconstrucção de nossa querida Pat ria, qne hoj e mais elo que 
m1nca }Jl'ecisa e tem o direito de exigir de nós todos os sacrillcios 
e a maxima abneg·ação. » 
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Ordem do dia do 96 regimento de cavallaria 

Quartel do commando do 9° regimento de ca,vallaria, em 
S. Christovão, 16 de novembro de l 889 . 

Ordem do dia n. 1 - Com lottras de ouro vae ser iuscripta., na 
historia da nossa nacionalidade, a data de 15 de novembro, em 
que o povo, a armada e o exercito expelliram de nossa idolatra.da 
pat ria a monarcbia, que cleslealment0 nella se impla□t8ra a 7 de 
setembro ele 1822. 

Nesse certame□ glorioso, que enche de assombro o mundo 
in teirn, valiosa foi a cooperação. elo 9° regimento. 

Perseg·uiclo, em Ouro-Preto, pelos representantes do regímen 
decahido, veiu elle fazer par te dft patrioticfl, e valorosa 2ª bri
gadrt elo exercito, a qual, ligada a brilhante mocidade ela escolrt 
superior ele g·uer-ra e militar da Praia Vermelha, coube a gloria 
ele iniciar o movimento que deu em resu lütclo a prnclama,çii,o ela 
Republica, neste vastíssimo territorio eh livre America, unice 
em que ainda existia aquella anachronica fórma de governo . 

E' enorme a responsabilidade que, por tão grande commetti
mento, ass □rnfram a armada e o exercito. 

O pa triotismo e a dedicação sem lirnites ele que tem dado as 
mais exuberantes 1)l'OV3S o regimento que me org·ulho ele com
mandar contribuirã o, estot1 certo, pa,ra que o sabio Gover·no Pro
visorio 1,we a etreito as humanitarias e grandiosas ideas que 
lhe nssign,1.lar am o posto em que legitima meu te se achn collocaclo, 
ideas de cuja realização dependem o progresso e a fe licidade da 
Patria. 

Frederico Solon Sampaio Ribeiro, major commandante. 

Ordem do dia do commando superioe da Guarda 
Nacional 

Para conhecimento e inteira execu(tão dos corpos da Guarda 
Nacional do meu commanclo, publico o seguinte aviso-circular: 

•< Ministerio elos negocios d,1 jnstiça - Circular - 3ª secção .
Rio de Jm1eiro, 30 de novembro de 1889 . 

Estando determinado no art. 1 ° da lei n. 2395 de 10 ele set -:;m
bro de 1873 os casos em que a Guarda Nnciona l pócle ser 
chamada a serviço, e não havendo felizmente nos EstE1dos Unidos 
elo Brazil receio algum ele guerra externa, r ebellião ou sedição, 
o Governo Federa l Provisorio resolveu recommenelur-vos que, 
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emquanto permU,necerem tão auspiciosas condições de ordem 
e tranquillida,de publicas, obser veis a dispo:;ição do§ 5° do cita,do 
art igo, que só pern1itte a reunião dt1, Gnarcb Nacio1ml uma vez 
por a nno, em dia pr eviamente clesig·m,clo p '1,ra a r evisth de mostra 
e exercício ele íustrncção no clistricto elos respectivos corpos ; n ão 
devendo, em c., so n.lgum, efl'ectmw-se ess ,1 reunião dous rnezes 
an t es ou Jepois de qn::i lquer eleição . Saude e frat erni cta.cle. -
lt1ano el Ferraz de CampJs Salles . - Sr. brig·adeiro commanclante 
.sup erior Ü,L Guarfa Nacional desta capital. » - O brigadeiro 
Barao elo Rio Apa. 

Ordem do dia ela escola militar 

O!'dem elo dia 11. 2, assignada pelo digno commamlante, t e
nente-coronel João Tl10maz de Can tuar ia : 

« Vejo com satisfação recolhidos a esta escola o3 alumnos, que 
desde 15 ate hoje se acharam em serviço junto ao quart e l-gene
ral cio Ex:ercito, constituindo um butalhã,o provisorio sob o ;;0111-
mn,ndo do tenente Servilio José Gonçal ves, o qual assim será 
mantido até ulterior r esoluçã,o elo governo. 

Louvo o lntalllão provisorio ele n. lu mnos pela impol'ta1:te 
parte que t omou 110 gTa.ndío:m aco ntecimr:mto elo clia 15, que 
n ova é1·a ele lilJerdacle prosperidade deu á pat rit1.; louvo-::> 
tambem pela sua derl ici1çã.o e ab negação, prova.das nos clia.s que 
se ;;ucceclerarn áquelle, nos quaes foi e.ffec tivamente empregado 
n a vigi lan ch o manut Jnçfo cl tt oedem publica. 

Nasrevolta,:, ernhora justiticaclas, corno a que foram dum mente 
impelllclos o Exercito e Armada no cli ,1, 15, quando os r evoltosos 
mat·cl1::i.m certos ele que vencidos, entrag,rn1 a cabeça ao cutelo 
dos venceclores, - v ae nisto um acto de heroísmo, ant e o qu a.l 
é preciso esquec'3r alguns Llesvios incl ispensrweis á luct a . · 

Publico agora, que entrnu hontem no exercicio do logar de 
lente ch'L 2ª cadeira elo 2º anno elo curso ele infantaria e cavcü
laria, para que foi nomeado por pottaria ele 27 cio corrente, o 
cidadão capitão Vicente Antonio do Eílpirito Santo . » 

O Se. general Jose Cbrin-.1o ele QL1eiroz publicou no dia lô a 
seguinte ordem elo dia : 

« Foi -1rontem sole muement e pPo'.'.LHnadéL a R 0public;i, elos Es
tados Unidos do Bmzil. 
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Tão memoeavel acontecimento, q110 sera escripto com lettra.s 
adamantinas nos fastos da humanidade, deve encher-nos de in
gente orgu lho. 

O Brazil é o paiz das mara,vill1as, e 1881) o anno saceatissimo 
da nossa historia. 

A. arvore da liberdade, plantacla a 7 de setembro de 1822, 
cobriu-se de pujantes flores a 13 de maio do anno p:i,ssado, e 
hontom amanheceu replecta de sazonados f'ructos. 

Viva a Patria livre! 
Viva o Governo Provisorio ! 
Vivam o Exercito e Armada ! 
O brigadeiro José C larinclo de Queiroz.-» 

Assumi11do o commando desta escola, publicou o tenente-
coronel Cantuaria a seguinte ordem do dia: • 

<< Honrado com a confiança do Governo Provisorio da Repu
blica dos Estados Unidos clo -Brazil, assumo hoje o commanclo 
desta escola, pn,ra que fui nomeado por decreto de hontem, em 
substituição elo illustraclo cidadão, brigadeiro José Clarinclo de 
Queiroz, que foi exonerado a seu pedido. . 

Desvanece-me tão importante enc:i.rgo, que me entrega a 
direcção cleSS'.1 plei.ade de jovens militares que, mantendo as 
velhas tradições desta acredita,cb, instituição, dero.m exuber,rn
tes provas de bravura e civismo, oiferecemlo a vida em holo
causto a Patria . 

Quando nos ultimas dias elo imperio iniqua prepotencia tentou 
amordaçar as classes militares do paiz e transformar a altiva 
h0mbridade da farda brazi leira em humilhante subserviencia, 
bem alto souberam e lles alevantar seu estandarte nas primeiras 
fileiras do Exercito r egenerador. 

Quando, em seguida, à lucta, a Patria exige de seus filhos o 
esforço intcllectual para o teabalho de sua evolução, eil-os ini
cianclo a genero3a idéa elo r esgate ela. divida interna, eil-os que 
voltam calmos e decididos aos-trabalhos elo estudo. 

Tão nobres exemplos de amot· a ordem e ele interesse pelo 
progresso da Patria s[o s9gura garantia ele que me é licito es 
p(;)rar manter a mais estricta disciplina escJ!ar, como _dever 
imprescindível á. boa marcha do publico serviço, para o que igual
mente confio no auxilio fmnco e leal do corpo docente, compo3to 
de mestres distincto3, e na dedicação do pessoal aclministl'a.tivo a 
causa da Republica.- Jocio Thomaz de Oantuaria, tenente-coronel 
commandan te.» 
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Algumas opiniões sobre o jornal a Republica 
Brazileira 

E' este o t itulo de uma importante revista, que deve apparecer 
na capital do Imperio. 

Sob a direcção de illustrados e notaveis cidadãos, a noYa re
vista política tem por programmas: syntbetisar em suas aureas 
columnas todos os esforços tendentes a realiz;i..r a mais l:)e ll a, a 
mais grandiosa aspiração da nossa Patria - a Ri publica Fede
rativn, Brazileira . 

O appar ecimento ela Republica B razileira vei u rasga.r novos 
horizontes ao progTesso dtt propaganda repubiicana neste paiz; 
veiu abrir uma éra mais brilhante ás nossas expansões demo 
craticas ; consequentemente nós, que propugnamos pela mesma 
causa, dominados ·pelos mesmos patrio tices sentimentos que 
anin1.am a nosso illustre ~ollega, não podemos deixar de, 
exultando de enorme prazer, enviar-lhe um aperto de mão e um 
fraternal abraço de correligionarios. 

(Da. Revoluçéio, de 2 de junho de 1889.) 

- Republica Brazileira, n. 1, anno I, Cô·rte, escriptorio á 
rua Sete de Setembro n . 40, sobrado. 

Como bem o diz o t itulo elo co llega, é el! e um dos mais esfor
çados paladinos que se degladiam na arena pela proxima vict0ria 
da Idéa Nova . 

Bem escripto, em 8 paginas, a Republica Brazileira promette 
crescer e apparecer, 

Nossas cordiaes saudações á sua illustracla redacção. 

(Ecl!o Jl!1micipa! de 2"i de maio de 1889.) 

- Em fórma de revistG. veiu-nos ás mãos o primeiro numero 
da R epublica Bra;;ileira, ela Côrte, trazendo como cli visa Freedom ! 
and liber ty ! . 

Posrn o apoio de tcdos aquelles que desejam o progresso moral 
e socia l do povo coroar os esforços do novo confrade, a quem 
desejamos na lucta que vae travar os mais brilhantes)riumphos. 

(Gazeta da Comarca de 19 de maio de 188\?,) 
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-Recebemos a visita dema importante folha republicana que 
appareceu ha pouco no Rio de Janeiro. 

Traz excelientes artigos e é. muito bem redigida. 
Saudamos o novo campeão ela democracia, que vem augmentar 

com o seu valioso concurso as forças ela propaganda ela Republica, 
e agradecendo a honra ela visita, desejamos-lhe prospera carreira 
e venturoso futuro . . 

( Patriota de 26 de maio de 1889 . ) 

-Apparecet1 na Côrte a Republica Brazileira , orgão republicano 
e que se publica semanalmente. 

Brilhantemente redigida, traz bellissimos artigos de propa
ganda que proporcionam o conhecimento de que a · Republica 
possue um corpo de redacção distioeto e exuberante de talento. 

Ao collega desejamos longa e prospera carreira, retribuindo a 
fineza ele sua visita. 

( Transforma~ão de 19 de ~maio de 1889.) 

-Este interessante e bem redigido orgão republicano, que se 
publica na Côrte, consagra a sua primeira pagina a Republica 
FrancezA-, em homenagem ao centenario ela queda dft Bastilha. 

Para commemorar a gloriosa elata-14 ele jull10-traz a Repu
blica Brazileira na sua pagina de honra o emblema ela Republica 
e em todas as suas columnas brilhantes artigos referentes ao 
grande acontecimento. 

(Echo 11:fonicipa! de 20 de julho de 1889.) 

-Recebemos e agradecemos o n. 22 desta valente orgão, que 
apez[l,r elas perseguições dos senhores cle, te infeliz paiz vae cum
prindo a sua missão altamente civili adora, e conquistando posi
ção saliente na impren~a livre elo pa'iz. 

(Jomai ão Povo de 30 de jullio de 1389.) 

_- Republica !3rci:;il~ira, denodado combatente pelas icléas repu
bhcanas, vem a luz diariamente na Côrte occupando-se com llalJi
lidade, muito talento e criterio dos factos importantes e succes-
sivos produzidos pelo malefiêo goveeno ele Ouro Preto. . 

(Piili-ià .tivi:e de 4 de agosto de 1889;) 
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