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A VOZ o POVO 

.. \..ctos o f a c t o,., 

th Lv.to, tl ;wtos lJue ultllU'\mente ｾｃ＠ tem 
dallo no ｭｾｉｏ＠ do lab}rllltho Ih ･ｶｯｬｵｾ￣ｮ＠ po
litica, cnll'c os mecl'llhüe" llaS ,luas ｉｮｬｾｯｮｶ･ ﾭ
nienles Ilarcialltlades, são aprovamais c\ubr
r.lntc qUI) se pude olTereccr pal'a t1ll1clllar o 
povo aI" all Ilnnlo ele conhecer n PITO em 
(lU" lem c,lllldo, adoptando uma fúrma de go
verno CUJO rc,;illlcll condemll:nel 1IIllxa COI'
romper ate os m 115 prestllll 'BOS e provect'lS 
cid:llUOS, 

ｓｾｭｰ＠ ... e foi nosso IntUito não fazcrm'ls ana
I),es crltlc,as ｾｦＩｓ＠ a"tos do ｡ｾｬｵ｡ｬ＠ Sr. ｰｲｬＧｾｬＨｬ ｣ ｮﾭ
ｴｾ＠ da prO\lnCla, ｮｾｳｮ＠ Ilurstão de dpr/'uba v 
nilO ｰｯｾ＠ dcfercllcla para com S. E\. ncm ｐｾｉＺ＠
IIldlITelclIlIsmo par., com a5 lnditosa, \letl
mas d? macha:lo cI '/'/'u.'IlL'lo /', mas ｰｾｲ＠ ell
tenuelllns llU' a l'I'aC(,,1 1 artll:\lmontc ó mUI
tlsslm 1 nÜlIral ､ｾｳ､｣＠ que 05 liheracs ･ｾｬ｣ﾭ
ｲ･ｬｾ＠ e desoncnta,11S a ｲｳｴ｡｢ＬｾｉｉＩｻＧＮ･ｲ｡ｭ＠ cOin') 
reglmen polltlcn, chegan lo n seu lle:·;vano a 
ｾＬｉｺ･ｲ･ｭ＠ do;; t:al'l:(os puhllr.os lIleio de al'l'all
prl!m elellorl>, 'lHe I'ola"em nos r,and"'atns 
do ,seu partlllu. 
ｃｯｭｯＬ Ｎ ｴＧｾｩｴ［｡Ｌ＠ (};) ｨｾ＠ lU':' Ｇ ｾｾｲ｡ﾷＺＬ｡Ｍ sUú,,:cU llIJ 

p1r uml furml div,'rsa da 'Iue c,lirulal:\lIlos, 
ｾｉ［［ｮｬｦｩ｣｡ｮ､ｯ＠ as ｭ Ｚ ｬｮｨｾｳ＠ de UI", as (lretl.'lIç,ÜI'S 
absunhs de ｯｾｬｮｳ＠ e_o prCjUlll geral da <:01-
leclllldade ｳｏ ｾ ｬ｡ｬＬ＠ lHO podemos dei \ar de 
cumprir o nosso dever, tom 111 lo parte nrss" 
'luest,l1 dtl ｬ ｾｮｬｬＩ＠ nlor POlllic'), p.r .. m1rall
sarmos o regnnen aoln(llado, se lanto p,)l lél'
m()s C'1nseglur (;')01 a .nos,;.! humil le npiOlãil, 
c lel'armns an conheCimento do povo, que 
não deve ser IlIudldo, os erros dos homens 
'puullcos e os defeit'ls do sys lcma politico 
que adollta -o que Ih' púde senil' de mUlla 
lIliPdade n') fu ｾｬｵｲｯＬ＠ já qu " o não p ide ser 
no ｰｲ･ｾ｣ｮｴＢＬ＠ del'ulo a falta de instruc(,ão 
p'1 li t I'a. • 

Sempre é fazerm 15 alóllm:\ cousa .. 

ｾｯ＠ moio de to'las ･ｾｳｾｳ＠ el'olu'iies ｰｯｬｩｴｩＬｾ｡ｳ＠
11:10-se ridos 'lu', se n,I'1 r doloro,o narra
rem-se, pe lo men ,)s dem1n,tram a r1csorlell
ｴＬ￣ｾ＠ c pmã') par ti,larla dos que os pra
ticam. 

Isso !l')uw lhes Impor tará. 
Cnm a m110r repugnancla estalJl% I' enf lo 

Ilur o :vtnal arlmlol"tra' lor (h pr()l'inrla dl'
mitte se:n Q m 'lI')r cs:'rupul'1 I'c,pcltal'CIS e 
ze losos funcc lonario". cUffiprlllorrs otns Sf'US 
deveres, e I1'lUl ll lll1JS. pela ｰｲ｡ｴｩＬｾ｡＠ do s,>r
Vlçn, intel ligrnl',ia e ｭＧＱｲ｡ ｬｩ ＨｨＧｩｾ＠ de '1 ue ｉｾｉＧ［ﾭ
põem, a garallllrf'm a b"a m'II't',ha do srl:"ço 
puhlico, snbsll llllndo-os por outros, a/llltr,
elos do ｾ･ｵ＠ p:\rli, lfl, que poderã') ser .o:\':el
len tes chefes de ram,lil, opllll1'l" artl'!", 
ac tivos ncgoriantes e ｾ＠ l:mrarelS ｡ｾｲｩｲＬｵｬｬＧｬﾭ
res, m:\s nunca bons scrvru tua l'los, rectns 11 1 

t elosn cumpl'lmru lo dos sp us sagrados delC)
res, por falta dl pratica pI'crisa e li as t1 cm:lIs 
habi lltaç,3es , em parto de ll es. 

Isso, p lrém, em virtude d'l horroroS'1 rp 
gllllCIl 1l1S pl rtidJS do ｲ ｴｾ ｬ Ｌ＠ sp na mUito natu
ral se S. E'l. o lizessr baseado em IO forma
o; õo, ' Iue lhe fossem ｦ ｯｲｾｾ｣ｬｬ ｬ ｡［＠ pel 'lS (' hefes 
ri a, resjlPdlV'ls rep:trtlçoes, rOi.n'l de lrrm lnl 
a lei; mlS faz,'ndo-o. arbi tranamcn tr.. sou 
<ua. II l1ka responsabilidade, filmo Cill ｡ ｬ ｾｵ ｮ ｾ＠

ｉ ｾｏＬＧ＠ lem acolltecldo, par" I'" flue nos 11.1 
Irr il " rle asse veral'lnns, ou. pelo menos, Ile 

ＯＬＱ ｾＧ ｬｉｬＱｬｬ ｦｬ ｮ ｬｓ＠ qu I' S. J: 'l. 11ill é n I' xPC lllol' da 

lei, ma_ "illl lI.! sua l'ilnt'I,le,' ,h d"s chefe, 
dn Sl!l! p1rtulo, a '111\'11\ ＨＩ｢ｬＧＮｉｉＢｾｯ＠ ee(!aml'lItc, 
em t\,.,rcspf'ito á ＱｾＧｉｉｉｉＧｉｾｴｬｬ＠ if l:ld c snciall! pro'
JUIZO do '('Inço pubhCIJ. 

Eis 1"11' 'Iue, amu,1 n;io ha mUito ｴ ･ ｭｰ ｾＬ＠
hlllos Ile opini.lo quo () fUnCl'ionlrln dell.1 
ser tnlhido tio direito do votar, ｴＱ ｣ ｭｏｉｬ ｾ ｴｲＮＡｮ ﾭ
do que esse tollllmento seria o meio do re
dUllr o SUpCIOUO ｦｕｉｬｩ ｾＧ ｬｯｵｬｬｩｳｭｮＬ＠ lIe mora
Ilsar o s)stema 1'011 ti r.O da adual fórma do 
gl)\'('rn'1 e tle fazrr Iniciar e progre dir as ar
tes, as 1Il00uslnas e a lavoura; por1lur su "c
ria flIllCcif)n, rto quem nln fosstl polillcl) e só 
sel'iam admittulos tantos senelltual'los quan
tos fn,sern 1011i,pensal rls an lIumero de 11-
mit:\II,(S ｲｲｰ｡ｲｬｩｾ ＬￕｾＬＮ＠

E désollg:!nem-se lodos 'lue emlluanto ｾ･＠
n'io fileI' ･ｾｴ｡＠ e ｡ｬｾｵｭ｡ｳ＠ outras reformas, 
(l1r sua ,ntllrrza convclllrnles e lIrgpn tlssl-
11\:\5, rl:1'1 Illudará, p111em1s aillanC'll-o, este 
tnsle estado de l':;teríl decaden,: ia em que 
IHh rn,:nntramns; - an cnntrario irá t; .. ｾｦＩ＠ a 
pel'lr, a mllitf) prior, (lrinr.i(lalmento nãl) 
ｳＡｾ＠ mUf].lIldo a furm I de governo que nns re
ge, de Ilue rcsulta a con trovcl',ia polltlca, 
a'ludle In ｾｯ ｮ｜Ｇ･ｮｩｬＧｮｬｲ＠ il\lmutarcl, o nosso 
atrilzo, linllmellte. 

"ollallllo á qucs t:'io .... 
(}Jr ｊＢＭｾｶＮｬｲｦ｜､ＧＩ＠ ｾ＠ ...... ｰｲＢＤｩＡｬｴｈＧｾ＠ d" 1" .''''1111.':.;'\, 

11:11',1 lIio se alT:bllr uo rlele,t.LVl'1 systema 
ｰｯｬｬｬｬＬｾｯ＠ que adoptil c segllir o,; I'1n,ellins dos 
seus reaCl'lon'lrios co-l'ellgion:l.I'Ios e a prare 
escand Ihs.! ｣ｾｬ｡ｨｲｬ･｣ｩｴｬ｡＠ Ili' lo, ｡ｮ･ｬｬｬｩｬｾｦＩｓ＠
adlcrsal'l1S do sell (l:ll'tldn . drlLh 'ras,'\! ma
IIho.'a r calwhllamonle allo(lllr o oI e'potlco 
reglmell d' dar cargos a filiem dê I'olos aos 
cand,datos do ｳｾｵ＠ partllln, I' mUltr, natural, 
mormente (llre ,:endo rlur S. I::\.. ｬｾｭ＠ inten
ções de andar em harmonia com Deus e o 
dlabo , men'lS Cl1mnilscn, e mesrnlJ porque é 
juslO qlle os c'1nsel'l'allore, façam IlI1JI! aos 
IIberaes o m 'smo IluO cstes lhes fizeram 
hontcm, ､･ｾｵ･＠ que o íllustrallo administra
d'1l' emprt'gue (lara csse fim os mcills legacs; 
mas q1l0 t:\mhcm S, E,. ｲｬｩｾＬｰｲＧＡｺ･＠ Infornn
çiirs que pede a func"lonarn,; chefes das 
res(lcctll ,IS rellal'tlções prol inche", em que 
tem rle Ill"ear-se p,'ll'a nom "ar alc;uus a(i/lIlL
rlos dos chrfl's 11'1 sru parll flo, se nãn é esla
belecer o regimen dllll'hllrio, rio auuso, da 
c01cç,ãll e do r!c,pollsmo, com certeza lnlent.l 
faleI' (lersuadlr que lem (l1r fim ､･ｾｰｲ｣Ｌｴｉﾭ

giar esses r,hcfes ,Ias [ll'in"i(lap,; rrplrtiçó's 
da pl'()\in '.ía, a'l ponto de humllh11-os, rlel
:\ando-ns nn exrrciclo dos cargos. scm ai',ç:to 
administr.llÍl 1, som auton'1mia tle OIIlIlIiI'lO 
Si m coali:lnp ｬＧｮｬｩｴｩ ＢｾＬ＠ n:l (I"r'lIa,:to, t:lIl'Cl. 
de ql1iJ clles s1I1Clllr;t'1 'lIl Ilemlssão, s'1 b 
pena 11,' terem «111' 'lIhJritll'-sl> a es.;:\s tr"trs 
(,olltll(ÕeS, qlU' 111'grailam e i1r.;rnol'all'::llll os 
I'0 lltiw,; no r:J..;n dl'lIrs. 

TIIlI '1 1111_ r, 1111 '1 olllrn,; ＱＧＱＱｉＧ ｾｊＺｬｾｨ＠ 11),11. p1r 
que esses mUlf)5, c"ses arlos c ＧｾＢＧＧＧ･Ｂ＠ ractos, 
S,l'l In",ompatm'is r.om o \1:;leIl11 polllico 
honesto que tlesl'ja01ns a'1 (l:IIl, mas harml)
lli,am-se (lcrfeit:llnrllte com o que alI optam, 
I' III U')I'a 11 0 resul tad,) funesto compartilhem 
n,; qu" o n,lo profrs-;am 

Sc cll e" afJue llcs fan':I'Ullllr i'b, não ,;10 
tle ＬｾｯｮｦｩＬｬｉｉｰ＠ (lnlllll'l, 110 11I1l'>trarlfl alllllinis
trador, fi ':I-Ihe m:!!> airoso suu,ti tuiI-os por 
outrn" que" Sl'jilm 111) que r'1n,p,rval-ns nos 
(1I'gn,; p;lra nl'gar-Ihh a autollnll1l:J. Ilue a 
lei lhe., Wllfpl'p Ｌｾ＠ a 01 e 1111 a ｉｭｬＧｬＩｲｬｾｬｨＧＧＧＱ＠ as 
Slla" infllrlll:J.(oIc.,. ('IH 'lU" s. I:,. tem de Ioa
Sp'ilr-"c par.1 r xpcular a lt' l 

.J.'t Ijl ll: a rlle, 11:(1) I'"nl'i'I11, (lll ('Slr.lt!'ól,' 

ｰｮｬｬｴｬｬｾ｡Ｌ＠ 0111''11' rnllvClllcrocia rio continuarem 
11'1 r,en:,rio dns 1·.;lrgos, n 'IIIC Ú ､ｾ＠ rr,ir, ｾｯﾭ
li rilar ｾ ｬｉ｡＠ tll'míss;lo, lellh:\ o IlIustr:lIln allmi 
1I1,lradnr a prc.:is:! ｣ｮｲ｡ｾｰｭ＠ para dar-Ih'a, e 
11:(0 se ｡ｲｲ･ｃｉＧｩｬｾ＠ Ih op(lo"içl0 «uP. Ihhi lhe 
(l"oIo result"r, vislo que tcm o direito de 
m'lndar rr'l'ollfler-Ihes, p1r., levai-os tle 
venwla, quI' 'lfum com {erro /erin, com {er
ro é (erido. 

Por ullillln, fpita a cntica aos actns do 
hourafh aolmini:'lrauor, não nos ｣｡ｵｾ｡＠ gran
de sorprcza I) proêedlrnento de S. Ex. na 
queslão que aventamos, (l'lrl(i1e outro u:!n 
podia ser em consclluellci:\ do; vicios do SI,
tl'ma de J,:oll'rno que a lIuioria ria nlç'ío ín
felizmellte prnfe",a. 

O que IIOS c·au'l e,lranheza é '1ur. a'lucl
léS ｦｵｮｬｾ｣ｩｯｮ｡ｲｩｯＺ［Ｌ＠ chefes das prineipac5 re
ｰ｡ｲｬｩｾ ｲｳ＠ (lrnl'ln.'iaes, respcltal'e,s IIlnuenc'a, 
politicas do abatido p:\rtidn mlltnladl) Ilemo
crata, se preslem a consellllr que se lalTe a 
S",llt ·tr.a rle mOl'te tios seus ｡ｭｩｾｯｳ＠ pohlÍl:os, 
por elles escolhidos como habililados para o 
exerclCIO ､ｾｳ＠ ｣ｾｲｧｯｳ＠ dCllue h'lje o;; demitlem, 
chegando a sua coragem esem,:eremonia ai) 
pnnlo de assignarem ns titulo, de nnmeação 
!l os n110S nomealln:;, seu, adl'er,al'lo, " .. Ii
ｴｩｬ ｾｯｳＬ＠ dejlni, de terem ｩｮｦｯｲｭｬ､ｾ＠ contra el· 
ｉｾＮ＠ ,', ｉＧｲ｣ｳｩＬｬｾｮＬＺｩＺｬＬ＠ Ih:),I') ｮｾ＠ 1'01' ｩｉＱｃｬ￭ＧＺｉｾｾｾ＠ n 
sel'l'ico, por falta de aptidões I 

Ou isto ､ｃｉｬｬｾｮｳｴｲ｡＠ I(ne a e:,ses illustres 
fun cc lnnarios é iu'IIfTeren te a derrllba,J'1 lIos 
seus amigos ｰＧｬｬｩｉｬｃｏｾＬ＠ com tanto que contl
nucm nn goZ1 d.schefias do dulce (fLr ' I,ellle, 
ou entl') ,ignifica que faze m garbo em sub
stitUir os seus co-religionarios por adl'cr;;a
rios, desde que com sua lirma sancclOnam 
os litull)s das nomrações de,tcs, trallillrln 
com ess:! fórma ((e proceder a dignidat/e e Q 

bl'lo do seu partIlJo;-o que pro\ a ev id ent e
men te que a pohllca dos par tidos de sua ma
gcstalle i' t,IO moral qne Ili occa''';l o a que 
se representem tOU:lS a., espec ies ue papei' 
ri lllcul'ls nessa ｢ｵｲｬ･ｳｬｾＺｉ＠ c ridícula comcllia 
impenalllltitlll\ua: -{órml de got'erlLO 111 0-
IlfLrch ico. 

Tal S),lema pillrllw sa:l mUito CO iIWII' 
elite áqm'lIcs que Il adoptam, enHluanto 
g,ranlc elel alh, ｰＥｬｬ￭｣ｾＬ＠ mas ((etc,lavel 
para t011 lS quan to; lêm ac irn I l!c sorillllns 
Intcrc"es PCSS(I:leS os nnbres se ntimenlos tle 
pall'loll".no, em conq UIsta da moralllhde 
social c ti" I'lIgrandec imonlo dn (l:liz . 

Diante ､･Ｌｳｲｾｳ＠ arto,; r fa ' to", se se fizer 
um c'ludo con'lndentc, I'c rifi f:ar-sc-ha 'Iue 
n pollll:a mnnarchi\':\ ,., - (lara uns, a arma 
ria I ｬｏｾ｡ｬｬ｜ＺｉＬ＠ n arhit rin f' li ,n.orbllação da 
Ipi rUI dl',n>spcl to il soc illlh,l e,- para ou
trl1S, a ｴＱＢ＾ｾｬＧ｡ｰＬ＠ a ｩｬｩｬｬ ｨ ｬｾ［￭ｦＩ Ｌ＠ a Itlllcura, a 
p:\i'lf) p o,iLo:- par:! tOllo" o meio "'.:US 
hC11 de en'her n ｨＧｬ ｬ ｜ｾｯＬ＠ ainrla 'luC 11 clIsL ,lo 
lristes lerg'111ha, de ｲ ｬＧ ｰｕ ｾ ｮｾｬｬｴｬＧＮＬ＠ vexames, 
de nOjrnto,: soph ismas, de intl'lgas VIS e de 
r,alllmOlas sorolldas, 11o 'IUC re"ulla a desori
rntação, a lles: rença, o atrazo sflCial e o 
a ',ahruu hamcllto e rlesacdito ,Ia :\aç:l0. 

\I ulto a prO (l nsil.f) IIn a,sumpto de II.U8 
tratll1l0S, c lu !'a P. l'lt:\r lJue a tal respet\o 
Llç:lm'ls ｭｾ ｩ ｳ＠ r,f) mmcll t:!ri'1" t1es.lgrada,eis 
de ｾ･ｲｴｯ＠ álJllcllcs que I' ll voh emos na nossa 
crilica, ｴｲ｡ｮＧｩｃ ｲ ･ Ｎ ｉＧｃ ｉｏ ｾＧ＠ em seguida, com a 
O1W1r s:ttlSflção, o artigo ,I c fnndn dn impor
t:lllte jornal ,\ P "OI' ;,ICIIIo ,lt S. P/mlo,de 
do' Out ubro p. (1 .,0 qual Ju';Iifica a \'eraeidl 
dns nossos ｡ ｲ ｾ ｬｉｭ ｬｬ ｬｬｴＮｬｳ＠ r. rara nrodazir 
f"l'l ritn ,In 1""" o clTeitn 'lU 
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ｾｵｩｲｭｯｳＮ＠ ainda qUI' morosamenle, 
regimen polillCO, que desori

OS homens, anarchisa a socicd :Hle e 
os principaes elementos em que todos 

boas patriotas fixam a esperança de vcrem 
... collocado a par das Nações mais civi

liladas e eograndecidas. 
1-0: 

Quando se forma uma nova situação po
:lttiea, suppõe-se Ijue o palz é adminislratlo 
por uma commantlila de velhacos, da qual 
(uem parle rune ｾｩｯｮ｡ｲｩｯｳ＠ de diversas classes, 
delde o subdelegado de policia até o magi:,
l!'ldo, desde o porteiro da repartl(iio alé os 
engenheiros cheres de obras publicas, desde 
o colIector de rendas até o ｩｬｬｾｰ ･｣ ｴｯｲ＠ do lhe
$Ouro, desde o agenle de correio alé o admi
oillrador dos correios da provincia , desde o 
inspector litterario na paroehia alé o inspe
cLor geral da inslrucção publica . 

I( Diante do expedienle da administraç,ão, 
acompanhando-se a publicação dos aclos de 
nomeação e demissão, chega-se a esle resul
tado: a inr.apacidade, o rela\amenlo, a pre
varicação e a deslealdade se achavam repre
sentando a moralidade da adminislração an
terior. 

« Não parece criveI que o n'1I'O governo fa
ça lão larga substituição do pessoal em todos 
ffl cargos, sem que o interesse publreo não 
lenha solTrido com o e'{ercicio de tanlos 
funccinnarios tlemillidos. 

"Quem fór alheio ao espirilo parlldario 
que determina essa mulação, não poderá 
cnmprehender de oulro modo lão grande e 
generalisada alleraçã'l no pessoal do serviço 
publir,o. 

I( Parece, pois, que a monarchia só nos di!. 
administrações de inca pazes, de corrompi
Ilos, do prevaricadores, e que o chefe do Es
tado mudando as siluações procura morali
sar a que fez cahir pela que subiu. ｾｉ｡ｳ＠ nem 
para ｉｾｓｏ＠ prestam as reacções. Em muit os 
casos, nas substitUIções ｰ｡ｲ ｣ ｬ｡･ ｾＬ＠ o IlIdiviJU rl 
nomeado é peior que o demillido. 

I( Uma C0usa se consegue, em regra, é a 
clesorgani,ação dos serviç os por algum lempo 
e a paralysação de melh oramenlos em exe
cução ou em estudos. 

« na duas ordens de funccionarios mais 
sUJPitas aos rigores da reacção, as qUilos ofTe
ｲ･ｾ･ｭ＠ assumplo para sérias ponderações; são 
os inspeclores litlerarios e agenles de cor
relI) . 

« Pela natureza das funcções, esses cargos 
nãn se prentlem rlil'eclamenle á polilica do
minante e só por um desvio da cnmprehen
sã" do deler e pelo abuso de forçai-os a so
rem inslrumentos para mAus fins, taes rnnc
｣ ｬｮｮ ｾｲｩｯｳ＠ podem ser consid erados emprega
rios de confiança polilica. 

I( Os raclos, porem, tirados das reacções, 
provam que os Inspeclores lilterarios são ho
mens quI' se servcm do cargo pal':t r.orrom
]lrl' os professores publicos, ahusando de su
as alt ri hu ições para coagi l-os a I'otarem com 
() pal'tlfl o que governa, e que os agenles rio 
ｃｦＩｲｲｲｾ ｉｏ＠ sI/) oulros inslrumpnlos inrlignos que 
Ilnlam o scgrf'rln das r'lrlas em ｩｮｬ･ｲ･ｳｾ･＠ ｴｬ｣ｾﾭ

tie mesmo pa.rlido. 
" :'iáo ha sa.hir rlar]lll; o agenle Ilrmlllirlo 

sem procr%o e sen lença, (lPixa o logar, sus· 
ｰｬ ｾｩ ｴ ［Ｑｉ Ｑ ｯ＠ rle não SI' moslral' fid no eum[lri
lOr.nlo rios ｾｲ ｵｳ＠ drvcrrs p de ser capaz de 
\iohr o Ｎ ｾＨ＾ｧｲｲｲ ｬ ｯ＠ (Ia C'lrrr.s]lonrll'nria Ilur ｉＧ｡ｾﾭ

ｾ｡＠ Jif'las su:ts ｭ￣ｬ｜ｾＬ＠ r',oml'rOll1rllellllo a acçin 
nffi,'ia l. 

" O ilomeado p,nlr:t l1nllH'm S1I51H'ltn de ra
/.!'r o lOr,mn ['ITI relano 11 ｮｰｰＰＵＱｾＧＭｌｏＮ＠

" Ihl" as conjec luras IiIramallles ao cara
r, lrr rio ; ｦｬｬｵｲＢＧｩｯｮＺｴｲｩｯｾ＠ P, il moralllJ:uJe rio g/)
H'rno. 

" I: porlrmos r.oill lllllar aSSim '/ 
« Em 11m [I:lIZ ,1'111 illllnslrias, onlle a t 1'11-

tlt'nria ci os mnços é para os ｉｾｭｰｲｲｬＨｯｳ＠ [luhil
ro" ｲｳｾｲ＠ sy" lprna rlP gnl'rruar ｬｾｯｬｬｏｬＧ｡ｬｬｬｨ＠ os 
(t1n",t'Íonaflos ｾｯｨ＠ a aUlI':u;a de lima mUII;lIl-
1::1 rio ,itllat;,b r, pnrlallLo, 110 ｉ ＩＨｾＢＢｯ｡ｬ＠ :1111111-
lu,;ll'atiro, ＨＧｾｉｉＧ｡Ａｰ＠ os ･ＬｌｬＧＺｴ｣ｴｬＧｉＧｦｾｓＬ＠ cllfr.u[lIf"·P' 
,IS r,oll\kçiir.s, anl1l1 l];I :1S l'csi,Lp,lIrias [lt1pU
lal'rs f1" t"ITrIlO it'g:tI ｉｾ＠ 1'I'IIuz os l'l' lh ns lU r 
'itlo" ,I ＱＧＬｏｬｬｬｬｬＢ｜ｬｉｴｬｩｬＬｬｾ＠ ri, - "pl lll',II:ã'J ,lo POtl l'l. 

A VOZ no povo 

« E' o que lemos. O, agrupamentos não 
se disllllguem por prinrlpios, não se defTe
rcnciam pela rea lisação de Hl éas, não justifi
ca m os seus prog r'ammas e Inelas pelas re
formas neceSS<lrias e reclamadas pelas conrli
ções especiacs de um vasto paiz rodeado de 
nações que progrirtem atlmi ral'e lmenlc. 

« Que rerorma , por exemplo, é possivel na 
instrucção publica, l[uan(lo seu pessoa l está 
transformado em instrumento de odios pes
soaes e de Il:)ixõc. partitl arias 1 

« Qu e SigOlficl a ､･ｭｩｾｳ￣ｯ＠ em massa II 'ls 
inspeclores ｬｩｬｬ ･ｲ｡ ｲｩｯｾＬ＠ senão que ellcs são 
méros agenles de polili ".a nas respeclivas lo
calidades? 

« Ora, bem pensado, alé isso é ridiculo. 
Um inspec to!' ás I'ezes não exerce iufluenc.Ía 
sobre mtis de um ou d/)us professores; e por 
lão pouco não vale a pena demillir um cida
dão de habilitações e pralica dn serviço para 
se nomear um energumeno ana lphabeto. » 

O s nossos collegas 
Não é com premediladas e malevolls in

lenções de ｭ ｴＮｬｮｯｳｰ ｲｾｺ｡ｲ＠ c ralla!' ao respeito 
que pess'la lrnCnle rn ererem, nem C'lm o pre
lencioso e slulto desej/) de ence tar uma lu
cia ren hida e desarrasoal'el. que resolu ta e 
afToitamenle dcltberamfls ocrup1r-nns hoje 
do irregular procedimento politico dos nos
sos illuslrad os collc:,:as 1.10 ConSel'Vflliol' e da 
Begeneração, a iluem muito consid eramos e 
com Iluem eslaml'lS Il'\S mais intimas rela
ções de amizade , 

O nosso fim- para ((lle o ｰ ｾ ｉＧ ｏ＠ se inslrua 
a pnnlfJ de afTaslar-se de nma politica, clljo 
syste ma, por sua propria nlll1rcza corrom
pido e deleslavel, Lfl lhe o progrcss') de lima 
naç:'io como eSla, a mais rerlil rle riquezas, e 
o desenvoll'impnto social, como os faclos 
antigos e recenles o comprolam - é de
monslrar o que elles foram e o que são, o 
CJ.ue fizeram e o que fazrm. lia opposiçiio e 
Do·gftVerno, Ｐｬｕｾ＠ J,s<era"n o o ｃ｛ｵＮＮＮＮＮＮｬｾ＠
o que poderiam fazer se 11m poder superior, 
cuj aorigem, especie e ex istellcia fingem igno
rar, se não Opp'lzcsse i!. sua ｶｯｮｬ｡､ｾＮ＠

E se, como ad "ogados da causa popular e 
luctal/ores pela conquisla cle uma illéa gran
diosa, que ludo ha dr reformar para agir em 
prol da causa da ci vi lisaç,ão e do progresso 
do paiz, nãn ｬ･ｭｯｾ＠ a raziio de nosso laelo, 
dpixando convincenle e realmenle provadas 
as nossas asserçies, de maneira que não pos
sam sofTrer a menor conteslação, desde já 
empenhamns a nossa palalTa de jornalisla 
sério, embora ｭ･､ｩｯｾｲ･＠ e collocado na inre
rior esphcra jornalislica, que raremos lia 
nossa pcnna urna enxada, lrocanclo o l.raba
Ihn menlal do Illleralo peln malerial cio ope
rari'l rude. 

Eb a nossa fralHlueziL 

ｑｕ ｾ ｬｉｬｴｬｯ＠ no pOller o estl)("(1 e desorlclllullo 
partido elas ilal\lleiras e,;farl'al'adas, que 
falsa e illusoriamente se lell1 tlCIlOiOlnallo 
parlido d,l drrnocral'ia, não se Il'll1bmu a 
IlPf/PI!P1'n ç,io tle c\l'úr o lrisle c laillcnl;nel 
eslado dI' tleC1drnela em que, como hnJC, Se 
ar!lal ;\ a provlnela tle g,tllta Call1;tl'in:1, ad
mirada pt'lo 11111(1111), qUi', g,'ogr 'tplwa I' pra
Llcanwnte, rll'lla tem 11111'11'0 ｣ｏｬｬｨ｣Ｌｾｬｮｲ･ｬｬｬｯＺ＠

I\'lo rogll')lI rI ,) rlli'lo dI' 11'1:\1I1al -a ｲｬｬＧｾＢＧＢ＠

aballmülllo , d llallrl" ,a ｉＧ Ｌ ｾｉｉｉ＠ al;(UII, 1Il1'lhol'a
ｭＨＬｬｉｬＨＩｾ＠ que agl"pllI para o SI'U ｛ｬｲｯｧｬＧ･Ｇｾｯ［＠

n.Lo ll'I'" -o I"nIlVl'IlIf'lllf' pall'l " IISlll " e a IlI'I'
r',ha rora;rrrn I' 1 ra 1I1\1'"r aI)'; ｾ･ｬｬＧｩ＠ 1'1'1'('(,,1'11-
lanlrs na r,amara 1'1r'I'llva, 11 ;1 [lt'OllIb'iall' 
dI' :ulminislrar',lo, 111,tl'I'II1II1 ,"l rls ＱＱｬｾｬｉｬＧＱＱ､ｬｬｳ＠

que rlla 11I'üc/Sa lnr,1 pl'llgrrtlll' ('. lornar-stl 
reslH'ilad,t nnlfl ｯｬｬ ｴ ｲ｡ｾ＠ t'm ｬｬｬＧｩｬｬｬＧｦＧｾ＠ ('ond l
çties, soh prlla dr' 1I"1'llIl\llI'r 1'111 op]lrblçã 1 
cnnlra clips, e 1I,Lr)l"og lt ou sa lll :unt'lllc '1uars 
as fIIt'didas a 1'llIlH'l'gal' para dolar a I.1\l)lIra, 
as arll's, a 1111111'11'11 e t) ｉｾｏＢｉｉｉｉＱＧｉＧｴＧｬｮ＠ l'Oln Illt'
Ih ll'amf'nlos IIlIlis]lt'II,alp/S para ,ell t'llgl'itll 
､ｬＧｬＺｬｭｬｾｉｬｌｯＮ＠

Ill' 111110 I'''' s,' I'SlflIIW,I:1I o illu,ll'lrlo 1',01 
leg:t t'rn Itlchs ;h r'IH)I'h h t'1lI 1[1111 o S"II par 
títl:) ｉＧｳｬｬｾ｜ＨＺ＠ 11'1 [In,] ('r, !lll''' 11; " Ll!."r n!lp1-
lI:iio 'til, SI'II, ,'1) !"+'liIlH'II:1l'io", ;1 11111'111 n;1O 

'I I li/. t:ttllfl c:lr 1!l1I ti "li Ｇ ＱｉＱ､Ｌ｜､ｬＧｾＬ＠ 1111' pn'st,\I' · 

lhes lodo o apoio e auxilio para sómenle se 
oecuparcm dos intcresses pessoaes e parti
darios, embora a resultan te desse proccdi
mentn fosse o prejuizo da coIlectividade 
provincial. 

Presentemen te, como sempre quc está na 
ｯｰｰｯｳｩｾ￣ｯＬ＠ é que não se olvida do estado de 
abatimento em que nos achamos, nem do 
lriste fucturo que nos aguarda! 

Quando no pod er - o silencio, o indilfe
renlismo, as zumbaias, o orgulho e a exclu
siva prnlecção a si e aos seus mais chcgados 
afilllados o amigo:> eram o seu ponto de 
visla politico; na opposiç.io e na adversidade 
- o patriotismo, o zelo pelo progresso, a 
pericia cm formar ｰｨ｡ｮｬ｡ｳｴｩｾｯｳ＠ e irrealisa
veis programmas, o imaginado interesse pelo 
bem estar d'l povo e para ella suppos ta. 
causa da. civilisaçã'l são a sua. divisa, como ... 
imprensa séria, para nã') lhe darmos oulro 
qu alifica livo melhor. 

Ainda em seu n. 2H de 10 do co rrente 
diz o illustrado collega que a província 
acha-se em condições especiaes: exhausta, 
anI1Í1]ltíllada, en/regue ao desespero, d mi
seria, e/c. 

Quem, sinã'l o syste m1 politico dos par
tidos da monarchia, a que o honrado col
lega lem a honra de ｰ･ｲ ｴ ･ｮｾ･ ｬ ＧＬ＠ a reduzio a. 
esse esladn lamen ta ve I ? 

Consulle a sua ｣ｯｮｳ｣ｩ･ｮ ｾ ｩ｡Ｌ＠ que ella lhe 
resp'lnderá affirmalivamenle. 

O co llega ti de opinião que ha algumrt 
ｃＰＱｾｓｲｴ＠ que se o)lpõe d marcha progressiva 
da p"ovincia, rt/gum obs/acu/o poderoso 
que impede o deselH'oll'imento de suas (or
ças nattórnes e a ｲ･ｲｬｵｾ＠ a netO só estacionaI', 
mas ainda em muitos 1)ontos retrograc1ar, 
e, com a maior ingenuichrlc, finge não saber 
nnde eslà a cau,a e d'onde ella úeriva I 

E' de uma In:,:i ca ! ... 
Enlende o cnllega, ao que parece, que 

ｰｬＧｏｲｴｾｉＧ｡ｬＢ＠ mclhornl" as condições financeiras 
ｾｯｶｩｮ｣ｩｦｬＬ＠ sobrelev.Lr a exportação ri 
tmpor!rrçftú,'eT]7M'iwral a l,rr;'eita-r;c"1Il a ｾ＠
pe::a, pOl' mp-io de decrctfLção de impostos, 
de e/evaç(LO de ta ,cas, é medida pl'cjurlicinl 
)l(u'a o caso. 

Agom é que se lembrou disso 1 
Porq uo não lembrou o emprego dessas 

mOllirlas e desse,: rec\ll'sos qU1ndo o sou dis
linclo redaclor foi lea'ler L11 maioria da as
sembléa provincLd e [',hefe-direclor do seu 
parlldo, que uumnlc quasi os ultimos oilo 
annos e,levc com a (ltea c o queijo na m rjo ' 

Agora qlle os ｉｬｨｾｬＧ｡･ｳ＠ cslão fura das gra
ças 110 rei querido c allol'arlo, é l]ue o collega 
inlenla lemhrar a'lS arllrrsarios afjuillo (lI! 
que a >U,t gente srmíll'p se csqucl'eu. 

n.eL'onh ccl' t llllll qlle é preciso fazcl' pam 
ergucr a JlI'IWIII"la d'l ahatimenln a Ilue piles 
B os seu,; atlvPl'sarios a contlcmnaram ('om a 
forma úe g )\orno que ;uloplam, sahe que 
esta ó a c;w,;a rle tUllo, aill'la Ilue finja igno
raI-o, e guardou psla occasiiio p;tm o con
fc,",I\' (In alto ｉｨｾ＠ suas collllmnas como rlul' 
para 1l'IM all 1',Iln!lcI'illltllllo 110 povo o pa
ll'lOll,lI1fl ｲｾＯＩｭ＠ Ilul' dt'fI'lltll' os inleresses da 
Ilrnl ＱＱｬ Ｑｾ ｩ｡Ｎ＠

E em Sl',(111I11 a'\ ;ntig') tle fundo, onM 
I1Itll lfl',la I',tas 0illnl /t'S palrlolicas ou oppo
sit:ioni,ta" o c')lll'ga apresenta a rm'ular tia 
ealltllllalura 110 sell e'\-r!t']lulallo pelo 2.·tI,,-
11'11'10. em ll'rm'ls lap, que, se niin inll'nla 
lOmh11' II l rlt'llorall). pelo menos parL'I't' 
fJlIl'l'I'r I[IIP o ,,"1 lIa prollnria sl'ja tlntalln 
COlll Ilo mesm ".; nwlh )f';lIllt'lIln, ilup elll' lhe 
IH'Olltf:.IIt<oll rlll ;\I\(10 tllllll,lrtl (} depu lado, 
os Ｇｊｬｬｴｴｲ Ｎ ｾ＠ r"lulldo.' n,lo cllcgam a alcançar o 
n. I. 

E () Illll:itralln ｉｾｯｬｬｴＧｦＺ｡Ｌ＠ que lanlo parrl'l' 
111'[;11' adllaillll'lIll' pI'ln prngrr"o Il:t pro 
ｖｉｬｉｴｾｬ｡Ｌ＠ ,ahl'lIt1n 1]1In o "L\(I ,',anllillalo Si' n;10 I" 
11111 hnllll'lll polllll',,, 1Il11rln, pl'ln mrn ''S II 

tlllI'nlp, r [l"r IS, ') 11I"apn Ih' ll'azrr iI prn-
11I1l'1 ;\ 1[110\1'111.'1' [;nnr ti" f(Olrmn, lIãu lelll n 
1lI0llnr IH'lo 1'111 snll"II:\I' para i'lI(' a ｉｴｬｴ［ｪｾＮｩｮ＠

Ilu ':l. " IlI,ll'Irln, a 1]111' n aprpscnla l'luni! 
11It'l'Iloso, pl'I'sl:Hlnr 1111 r['lplanles '1'1'\ it;lb 
h"nrlllllr tllI 1I1t1\thtn IJIII' a prm In,:ia IIH' h,1 
('oll!nldo, 111,1 1'I'(',I'tI 111' tio l'I"Ili'ilO !' r,nllslIlt' 
1';11', 111 ,I '1" " f,,/. JII' II;!- "//"., ""'11111\\ tla!.(o 

, 
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lt'I'II'lIlpnlal;:i, ＬＬＱｉＱ｣Ｑｩｾ｡Ｌ＠ ｉＧｮｾｓｉｉＧＺＧｉｉＮＧＢ＠ t! clt'llI 
1'.111" e I'llll"'"haclo Pcl.1".\IIS,l 110 prlllll"l'ssO 
c11',I" 1'1'''' ｉｮｮｾＬ＠ .'lr, .. I'lc" ,'"",, I I 

\ 1"'1\1 .10\ 1l)IIIh ＱＡｾｉ＠ .. s prl'IIi'\lllns, ､ｾ＠ '111(' () 
illusll'l\ ｣ｾｮｬｬｈｬＺ｜ｴｯ＠ "lO dCII pro\as, IplPr 
rU11\1) 1Il11l1,;[ro, qUI'r "(1111) 111'1'111:\110, () 11111 -
r;ulo ｣ｮｬｨｾｈ｡＠ ,\ Ihl 0llllli:il) 'lI\(' o sell px-rl' 
jll','s,'IILallte ailld" dl'I'Íltl di' IIIUlt lh IHI I 1"1", 
11"1\ 1:011\ IIlal\l:\, Ih'scn1l t', .' dll em sPI(Hltla 
qllll 11 ""'fc,ç,jo d. S, 1:", d, ,'Ul'lllll/o, 11m 

dCl'rl'tde 110/11'11 /1fll'1/ o IIlh/'" drllcH'ILI" fihe-
1'11/, ",u ｉｉＯｾ＠ aY'lrll " '11'1 ＮＱＯＱＱｾ｣ｉｬｊｏＢＢ＠ .1.110 ! 

Entt'II,hll1 "10 I 
\11 IlilO illuslndo l'ollog.1 '1110 a I'rOl in':I.1 

･ｾ￼＠ ;', m)rltl e '1111\ i\ pn'l'ISo "I1\aI .a; aCllli 
lhe IIUI! ;\ 11111 tll\,.'I' ,h' honra hz"r '1111' ｉｾｉＩｉｉ｟＠
tinuo a ｾｬｉｲ｡ｲ＠ dl:lh () ＱｬｉｾＢＱｴＧＰ＠ quI' Ihu tem 
ｾｃｬＧ｜＠ ilh de :ts,,,trlltc, que ... slIa l'nf .. rlllHlallc 
lIenhum r.'lIledlll ｡ｬＧｰｬｬｾｏｉｬＬ＠ a nlo st'r UII1I ou 
outra [1.11:\\1':\, a quI' j:1 ｬｩｬｬｾｉｬ｜ｏｓ＠ jHstip, Ilue 
nenhum proveil'l lhe procluzio, 

ｉｾｴｯ＠ é plllitka ! I 

I:is o quc fl'z a lI '.QWP1"'Ç'io !l I) 11 111' fará 
r. o 'Iue c o re!{inlt'n ch ｰｾｬｉｴｬｲ｡＠ nnll:trt:!lIc1, 
di) que re,;ulta a ti', a de'ol'lcntaç.ln dos ho
mrns. 

o ｮｯＬＬｾ＠ IlIu'lr.l'h ｣ｯｬｬｰｬＭＨｾ＠ 110 ｃｏｉｉＧｾＢｉＧｬｬｦｯｲ＠
qu:\ndo n:t OI)P1siç.l0, It!,nhr:tn mClllths Ｈ｜ｾ＠
ｾｲ｡ｮＬｬ･＠ al,rance e o rnl\io de ｲＮｯｮｾｬｾｧｮｩｲ＠ ｣･ｬＧｴｯｾ＠
", dClcnl1ln1clu$ mclhoramenlos c de I)rnpor
｣ｬｾｬｮｲ＠ ao pOIO ｡ｬｾｬｉｮｳ＠ g')Zos 011 hcnl'lir.lOs ele 
ｵｬｾｬｴ､｡ｬｬ･＠ e convelllrnr.l:t urócntes; lO\'n:\v.\-se 
e.\lgellle ｣ｾｭ＠ o aoll'crs 11'J0 "ill'CrnO 'I \ler rr ,_ 

I . . t') , o' 
ra qUer ))rolln':I'\I; ｣ｾｬｬ Ｂ ｨｩ｡＠ alJUIIl:ts Ilr suas 
｣ｯｬｬｴｾｭｾｬｳ＠ o:cup 1i h-s,' Iln pl'OtlrC"S1 tia 
ｐＡＧｯ｜Ｇｬｮ ｾ ｬｬ＠ o do ､ｬｾＢ･ｮ｜ＧｏＢｩｉｬＱｃｬｬｬＱ＠ S'lClal c cn
\'Id aI' 1, lodos o., 'CII.' eSr'll'l( ,)S pch ｲ･Ｚ｜ｬｩｾｬ￣ｦｬ＠
(Ie reform,as IIUll S! h:i!) Ih! c·on.,rguir '111 \lIlh 
em ｰｲｬｭ Ｚ ｉｉＧｾ＠ ｾｵｧＺｴｲＮｳ･＠ ｳｬｬｰｰｲｩ［ＩＱￍｲｾｭ＠ as prln:i
paes III,tltulç) rS '1"" c 1:1 ＺｲＬｾｬｩＬＺ｜ｲｮ＠ a al'tlnl 
fúrro:\ Ilc,gn:c.rn1, ｴｉｾ＠ fJlW resnlta o detc,t:t
\'cl e prejUlhCl.lll"'ói:nCil I' llill'o 'luC se a,ll)-

-pta arJuaJmcllt', ｉＡｾ＠ plll., 
Subido ao ｰｾｊｴＧｲ＠ o p:trti'll I1 j illustr.1do e 

respeit,nel colleg,l, c,;tc ｬｩｲｮｩｬ｡Ｍｾ｣＠ a enrht'r 
as SU\S collumn:ts C1m a IHlbli",lI:,:10 (h e'{
pcdiente, a dos anrlUncios Ih CaJ IIr/!b,'/}'l, e 
a (hs evoluçõ,'s politi :as pr'llluzilla, l)I)r am
IWlos:t,; prelenções di» seus r.n-religlnnll'Jos 
que dispu Iam á uma c1delra n \ I'amara re
presentatll'a, em que prtlll' f1 llem selllar-se 
para f\\clusivamentc adquJrlr pO'll(lies e (\c
dw,ar-sc á causa cspel'nl (hs convrniencias 
partillari:\5, delll:\ndo 110 eSf)ucclmento a dos 
interesses d:1 collzctivid,lile ｰｮｬｬｮ｣ｩｾＱ＠ ou :;c
ral. 

Diz o cnn",eílu'Ido or::pm, flccup:\n,lo-sc 
tia canllldü'l5 tio Ｕｾｕ＠ p11'lido, ou de su[l[los
tas d,'savenps, entre os canduhlo" que o 
fim elo seu p'\rllllo nã') ti fav'lreccr ｰ｣ｾｳｯＺ｜ｳ＠

mlS sim condliar inleres-es p')liliens com o, 
prnvinciae;;; lIue a provlflc'a preeisa de esfor 
pdos c:\mjlcões que bU"'luem n seu Cu.'luro; 
rham I o ｾ･ｵ＠ p,lrllllo de sens.l11J,c1i,r,relo, pa
tr'olle') e pUjante; assevera Ｇｉｵｾ＠ para atlen
der:l') bem cnmmum ludo fará, nn inluitn 
de elcnr a prol'inda ｡ｾ＠ nivel das m:tis adi
antarias, 

ｓｉｾｭ＠ d,zel' o que c para quc, ludo pro
melte fuer o parlido (h ordem, ｲ･ｰｲ｣ｾ･ｮﾭ
tadn ｰｬｾｬｯ＠ seu org1m ｯｭｾｩ｡ｬＬ＠ em scu numero 
de 10 d,) corre'lle, m.s, por clesgrap Ilelle e 
de tol,)s, Caz ｃＬＬＧｉｾ＠ proIOI!SS:\S lia sCI'ç:lc) cm 
que trata ele call,lill\t uras, 

L por infcliculade lIa Ｚ ｰｲｯｬｩｮ｣ｩｾＮ＠ dc:óS:l" 
hallrlas re,ull:\ ficar tu,lo com ') esta, se I);\n 
fM a pci'lr, sem que ap[I:trcp o menor be
IIPfir,io, um unico fa\'or, nem mc,lI1o comI) 
c:<1I10 1.'\ , 

\ influcncia dns elois I',ollcgas é, portanlo, 
a mesml; os seus arlos e fins politicos não 
(lIfTcrclo, os h'lmcns Ilos seus p,lrtillos 510 Ｈｾ｡＠
mr.sm'\ rorça poIiUr,'\: o (Iue um faz hOje 
pcla pro.;perilhole (Ia 1).\11'1:\, del\a tlc o fazrr 
amwh.:i por con\'cllicn:las ｰ｡ｬＧｴｬＨｬＺ｜ｮ｡ｾ＠ (Ie 
uma politica j:'1 tle ,i ｬｩｬＧｩｾ Ｈｬ｡Ｌ＠ I' o resultado 
(Ie tu'lo i:<,o, rm favor do p'1VO c do, bem 
11:t ,p:\tría, ti 11mrnl:\\'r l, ｰｾｉＧｉＬＬＬＡ｣＠ a_lOflu: 
.\111:1.1 ,''lrrupta til'; Ｚ｜ｬｉ｡ｾ＠ ｉｮ Ｂｴｬｴｵｉￇｾｬｃｾ＠ se 
,IIIICI'f.ê"::'1 ｬＧ･ ＬＱｉｩＬＬｾＬｩｯ＠ Ih; ht')a, Intl'lu:,II"S ､Ｌｾ＠

\ \ 'OZ n() "O\'O 

UIII I\ulro 'IHI\ I"!II di' tlllll :ua SI :t res!,'''I ,: ' ' 
hilíll.l,lo cI" (,lll'l' parll! ＬＢ､ｬＺｩｾ＠

I:' 11i;,lll '11Itl u, illllslliI,I ",; rolll :<[, b II'i \ Clll 
ｲｯｾＢ･ｬｬ｣ｬＧｲ＠ .. ;;;p, 1\ qll :lIlf111 o ｬｨｦｾｲｪｬｭ＠ ｦｩｬＩ ｉｉｾｉｬ ﾭ

!l(lId", SO 1'1'.1111\1'11111 S,;" IIIlIh I':\t 1'1 111: ' " o 
I)u\' nJo PCIl'tilll" S 1'11\ dll\ítlil, d(J;tll' 1/111: IIS 
1,I'jallll)'; lIu;:II:\1' !,I'h II\lItI ;'ltt;'l 11., adll:t\ 
fOI'll1:\ 111' HIII\'I'IIIl, a::n-'l lil d 'II,-h "' lI\lls poli 
t kos si nel'l'OS, 

Cnm o rt'gill\t'n pol tiw ｡ｬｬｮｬＧｬ［ｬｉｬｾ＠ 110 Iniz 
IIt'sll\' "llld"I"'lId,'nr.ia fI :I, la l!{J 1'"d"r!1 1.1lI r 
I)ur I' "q "gir 1'1'1:, ":\IIS1 do ｉＧｲｬｬｬＡｲｬＧｾ ｓｏ＠ ( 
r iv Ihal'.in, ' 

ｬｬｬＧＭ［ＢＨｉｾ＠ III!'III -,(\ Ili"lfl, 
() '1 UI' com I',lo! s)' lclllalk glll'rrno Ｂ Ｌ ｾ＠

p'-)(I" fal ,' r!l \! llIais l'illl\l'lIiCIIIC p:\ra cllle o 
PI)\O n.in "'].1ll1u,llh I:úmn sempre, ｉ ＧｾＬ＠ n:b 
dlne relltc, pleiC·"" .l qlle tiver dI! ,e )lrl\
r,'dl'l', 00; 1·,.1 l1lll1latl" :t)lrUsclltal'CIll Ih "'li'; 
)l1'0r:rallluus 1:0111 ｡ｮｴｲＬｾ｣Ｈ｜｣ｮｲｩ｡Ｌ＠ Itl'cl:lrantlo 
que I';lo fazrr 11'11',1;(0 dI' I ilh ou lIe mnrte 
prla l'I'alisaç:tn IlIJs m:lÍs IlO', ·lcis c ｕｉＧｾｏｬｬｴｰｳ＠
melhoramenlo, '111P. a )ll'Ill'incla preci,;a, c 
qUI', se os 11;\') plI,I, ' 1' l'on'I'l:luil', cmprllh:t 
a Sll:t pal:\vra quu (,(lllo\'ar-sc-h;t elll fl)lp,)si
no an gllll'l'Iln, 

｜ ｾｾｩＱＱｬ＠ ｡ｬｧｵｭｾ＠ Ｑ ｾｦＩ ｴＱｾｬＺＭ［Ｇｃ＠ ＱｾＨＩｬｉＧ｜ｬＧｉｧｬＱｩｲＮｬＮ＠ P I) l'qUP, 
lIem o deplltado '1uI'I'I'r;\ ,lesfIlllralislr-sc 
falta 11 ti ,) oi :'u., prolOl"q pr0riramm:\lil:.l llcm 
" I-(n\('rll l) I' ahil' por falta de c'lIIllança lia 
e.lmara, o qllll seria m lti\'opara ha\'pr ｭｾｩｳ＠
ｭｬｊｲ Ｚ｜ ｉＢｬ｡､ Ｚｾ＠ I' unis p"r:rllplllo na appl 1ração 
lia,; remlls ＨＩｲ｡ｭｲｮｴＺ｜ｲｩ｡ｾＬ＠

Tudo m:\is i' dlll ,lir -é enganar o pl\IO, 
ｾｨｳＮＢ＠ ans ti ",; ーｾｲｬｩｬｬｯｳ＠ Ih ｭｾＱｉＱＱＧ､ｬ Ｇ｡＠ con

virá atlopl:lr ｲＬｬ｡ｾ＠ ｰｲ｡ｾｭｬｴｩｲ Ｌ ｡ｳ＠ 1 
'\ o; ret!'tamns que não, 

ａＢＧｾｏｬｮ｢ｬ｡＠ Ｎｬｾｲｯｶｩｮ｣ｩ｡ｬ＠

Em ｕｬｬ｜ｾ＠ lias prllllPlra, 'I',sojes d:\ assem
ｨｬ￩ｾ＠ prn\illclal 110 ttlO ｴｾｲＮｬｏ､Ｌｾ＠ n illlhlradls
sim'l IIPjlutatln ｜ＧｐｰｬｬｨｬｩＧｾＮＱｵｬｊ＠ !lr, ,\';'IS Bralll 
prof"rin 11 :11 ｬｉＱＱｰｾｲｬｬｮｴｩ＾Ｎ Ｌ［ｉｉＺｏ＠ ,li'wT;o I)lIC, 
[leio \'al')r tI:\ S'l,l ｣ＧｬｨｦＧｲ･Ａｬ Ｌｾ ｨ＠ para com o fim 
que n lIlotivflll e o Ilrilhallli,;mo Ih lingu1-
gcm rc:tl quc o concret i,,:\, não po,lrmos \'a
ciliar UII1 IIIstantc em dal-o á publicidade, 
p1ra qu' ns 1I0SSllS h'lIl1!ll:< ｜ｾ＠ lellorc" 101l1all
(lo-o 110 (\o'litlo aprp,o, tcnhalll ｯ｣･ Ｚ ｜ｾｩ￣ｬｊ＠ dc 
conhel:er qtle ｮ｡Ｇｬｉｬ｣ｬｬＮＬｾ＠ rCl:!iões, onde já se 
respclla a vont:t'lc Ih I'ovo, esle sabe scr es
crupuloso na escolha ti.' ｨｾ｢ｩｬｬｬ＠ \llos repre
senlanlcs qlle tanto rurem dn atlianlampnlo 
da prol'irll,!;\ com') tio, Interc,ses SC1l'Iae5, o 
que, infcliz:\lcnlr, nã'l sc (\;1 enlre n,',s. 
urSClillSO 1'1I0\L\Cr \1)0 NI\. ｾＦｯｳＮ｜ｏ＠ DE 31 DE 

OlHLBilO 

O SI\. \,SIS lll\ \711. (Ir ovim'-Illo de (1//811-

ção): - Sr, prc,;illcntc, n;lo rstranhem ｣ｾｴ｡＠

a,semhléa c O puhlieo que o representante 
republic.1no, ao u';,'Ir pela primeira ｾ･ｺ＠ tia 
palavra, nã') o f,IÇl p:\ra C\lh\r c deCender di
rcclamcnlc a, grandc, lhe,es do ,cu partido 
pfllilico. 

\ posiç'io e \eCpl',lona I desse reprcsru t:tn le 
ncsla I'asa Impunh:\-Ihe, (, verdade, o de"cr 
de exp:lI' desde logo á prollucia, que o ou\'e 
Ilesta cminencia Iln scu parlanlPnlo, o pro, 
gramml em ,irludc !ln qual foi m:tndallo 
allni, I'arlid'j n'lVO, que pch primeira \ez 
se raz represenlar 1I,!:!t:\ ｡ｾＬ･ｭｨｬ￩｡Ｌ＠ o parti-
110 rt'publil',lno preci,a (h' cxpôr, r ha de ex
pôr, pcla I'OZ 110 scu orHam, com clareza, os 
prinr.ipios t::\l'Ill'ac5 que ｪｬｬｳｴｩｦｩＬｾ｡ｭ＠ e exrli
cam a SUl c\istcnci3, ｲ｡ｾｩｬｩｴＺ｜ｬｉ｣ｬｯﾷｾ･＠ ao mes
mo tellljl·l ·a siluaç:i'l 110 ,()U ｉＧＭｉｾｰｲＢｳ｣ｮｴＺ｜ｮｴ｣Ｌ＠

que, p:tutallllo o scu ｰｬＧｏＬＺ･ｬｬｬｭｾｮｴｯ＠ polilico c 
adminislrati\o p'1I' c,;ses prinl'ipin,;, n.Io será 
obrlg:t(\o a ､｣ｾ｣ｯｲ＠ a ｯ Ｎ ｾｰｬｩｲＮ｡･ｳ＠ a lodo o Illn
mento e sobre os minimns :teto" lia, rn
lrelanlo, segundo o;; usos lIe,;ta ca<a, oeca
si:'in m:\l" 0PllorlulI:\ - c esta não (lemorar:, 
a chr!t"r - para que a miss:in de honr.\ le
nha r,ahal t1esempcllho, POI' agora, occup:\
me um., '1ur,Uo puramente :tllministratira, 
que faz uhjer,lo de um projccto, I)ue \'Ou 
aprc',;cnlar c para o I):lal sljlicitn a attcnç:io 
Ill)s honraclos ｉｫ｛ｬｵｴｾ､ｯＬ［Ｌ＠

I'rcI"JI) COII\ Ih']..lr I)lIt' a 111',humolll:t en
tre as idéa, c li' illt"l'es,;e,,;, p.,,:\ fatal in,'on
:,(I'I\I'II,'i1 '1"e ｣ｨＮｬｉｩｮｾ＠ fl r>I,il'lIO 11,,; 1\"'''''' 

a 

hlilller, ! ＢｴｊＢｬｩ ｾｲ ｉ ｓＬ＠ '1"" os 1.11 lia illlllllllhd, 
ＱＧＨＧＢｾｃｉｉＧｉｉｃｩｯＮ［｡＠ "CIIS;II' tio IHn ｉｉｉｾＢｏ＠ () ('111 pu, 
Ｂｉｉｉ ｾＢ＠ ＢＧ｜ｉｉｾ Ｚ ｜ｉ＠ ti" IIlIlm, prel,'jn '11Iflll550 ,,111 
1111111')1111 l:t" I plgal I! r: llla "". ｉｉｌｬｉｾ＠ 1'\ "":lIll! 
1'1:' fi r:IIHa II1 111111 te tI 'l IIll'lI l,rllj('cllI, '1,,

nho 1'f'Ili'za tlli '1"'\ ｬｉｩｬｬｧｬｬＯＧｕｉＬｉｉｉｉｉｦｉｾｉＧａ＠ Ih 511:1 
ｉｉｬ､ｬｬｬＢｾｉＧＬ＠ plllfll Jl ICCI'i., Ｇｉｉｉ ｾ＠ a hastarll.1 I'IHI
,"1;'1"11(,10 tllI ｉｬｉｴｬＧｮＺ ｓｓｾ＠ n "rI'JIIIII'I'II' •. \11 3, ali 
('I .. III,r .. l-o, 1'11 ｬｉｾｩｬ＠ wllmllcl c/I"lli,;rs ｾＬｮ｜ｬｬｬ＠
Ihll:lS a 1II11'rr., 'cs, ｾｃ ＱｬＱＱＱ＠ a nlJldCIIS:II';'i" ,Ia 
1'1I115CI"II"I·l Ih minh:t 1"'() I'il,r.ia, I' ｣ｬｴＧ ｾｾ Ｌ＠ )I" 
Sol ,llIrr ｉＧｉｉｾＢ＠ 11 etllac;ío na mio que sou :: \11'" 
a 1'111 geulllft1, ( lJ 111/0 úel,. II 

\'011 lawl' a leitura cio projectll, (I" 
, ,\lllgl1 1."- Ficam "\)illlll:1s as IIItel'ÍlS pro 

IIIICla,'S, ＱｩｾｉｲＺｴｨｩｬｬｬｬｲＩＭｳ｣＠ appn:lS as ji I;OIlCf),II
Ih" 

,\11 , ';t "- () imp"<;Lo (Ia H'IH]' de cach 111 -
Ihelc 11,' ｬｬｩｴ･ｮｾｬ＠ u,lc ioll:\1 lic-\ ell!vallrl :tI' 1111-
"rll cIo l'alH' ｮｦｊｭｩｬｬｾｬｬｬＧｬ＠ hillwlc, 

.\rl. :1 ' - () contrahando cle loterl:\! 111-
rlOlI:lr,S ou ｉＧｾｬｬＧ｡ｦｬｴｷｩｲ｡ｳ＠ SP.r.:l pUllido, ｡ｬｬｾｲｮ＠

lias pen:\s Ih 1/'1 , I',om a multa do ､･ｬｾｵｰｬｯ＠

dIJ \:tlor ap[lrchl'lIdldo, 
SI'lIhol't'S, a Interia o que r. ｾ＠ E' IlIn ｉｭ｛ｬｬＩｾﾭ

lo L' um Imposlo indlrodo, Ile"e.s que pm
dOIlIlIl:\m no no,S!) s),tem'l finallcell'o f\ 'Iue 
t:i'l jUst:IS imprccações prolOC:\I11 ,:'1 ＱｉｉＰＬ｜ｴｾｲｮｬ＠

SW!II';1i1 e,;onomíca, ,\Ia" a 10lel'l,1 é o lIIa" 
odioso de lodos ns Irnpthtos IlIdirerto5 : t! o 
impoqo por e\cellnnria h) [locrita t' immn
r:ll. .\ Interi:\ ｩｾ＠ um jogo, c, ｪｯｾｯ＠ t1!l rrillli
nn,o l\O!llO os ｯｵｬｲｯｾＬ＠ pfTectul-se ú luz pu
lJli l:a, auloris:lclo [leln [,tlll,), acnlll'rt:t,lo o 
prolegl,I,) [lnr rllr, que tllllhem lira pro
vl'ilo (\a illlll1or:\lillallc, clle 'lu!' tI"IÍ'r:t lehr 
para "IIU ｏｾ＠ hons ｣ＨＩｳｴｵｭｾｳ＠ fn"cm a m31, 
ｰｲｲｾｉｏＬＧｬ＠ r!'ligião (\:t sll,irll:\de, 

TOllos tl'mos ouvido a lamentaç.i') amar)la 
(\os (!UC prcsen,:i:lI'am ou tlc" quu ,oflrcram 
al;iullI ilí.1 os terrl\'eis efTeltos do jl'Ho. O 
jo,p da IrltOl'la n;'[o é mais ｩｮｮｯｾｲＮｮｴ｣＠ Iln /1"1) 
os Oull'O>\ ｪｯｾｯＬＮ＠ Famili:\s (Iue deveriam em
pregar o mclhor tio 'cu tempo 1'111 all'lulrir 
c acr umular pelo lraballin honc$to, I,el:\ 
ｃｉｾｬＩｮｏｭｬＮｬ＠ persclPl'ante, carnz de t:lo gl'nnclrs 
ｭｩｬＮＱｾｲ･Ｌ［Ｌ＠ o peculio que lhes j?aranti"c no 
futuro a IIwtlesLl f:\cilillatle de uml sum
cirllle alnstança, ｯ｣｣ｵｰ｡｜ｕｾ［［ｰＮＬ＠ rntretanto. 
cm jogar com o I:;tallo. eU1 dis,ipar os I'e
IIll,'IIO, lu,'ros tle cada lIia, fJuc reullltlos , 
seriam UlII hom amparo, para per,<'guir os 
grandcs lucros ｦ｡｢ｵｬｯｾｦｬｳ＠ da I'j tel'i:t, Ilue 
cOll\n ph:tnlasm!\ vai srmpro ｦｵｾｩｬｬｬｬｯ＠ e u:10 
eXiste realmenle, ｾ｣ｮ￣ｯ＠ para os allucinad",. 
1'01' um Ilue a ｾｯｲｬ･＠ prolege - quanto,; não 
slo prcl:\ lia mi,eril I 

I:mllm, a immorahdaclc (Ia loteri;d! cou,;a 
no correnle f)uc não prccisa dc ser drmons
trach, Por I'SO n10 irei além, ｮＬｾＬＮｴ｡＠ orclcm 
(\c considcraçõcs, llemais, não se trata aC!ul 
t:io sillllente Il'um ｣Ｚ｜ｾｯ＠ de moralidadr; trata
ｾＢ＠ t:tlllbclIl d'ulll rart,> re.onomico, e c prc
ｃｉｓｾ＠ que o rl'onomi,t:\ o con,illerc t:\mlJcm, 

Ila ler:\ quem me ,Iig:t-e eu ｮ￣ｾ＠ cont.-,,,to: 
li \ 10tel'l,'I l' hoje uma C,mte de rpnda para 
a provlncla,,, I:', ,im, um:1 fonte de reorla, 
mas prrHllnt:\rri: li' admi"ivel, l' mflral, é 
elccenle que a pl'nl'incla ｃ｡ｾ｡＠ Ih loteri:\ uma 
fonte lIe rnnlla • Se quercis allmittir que a 
imll1'1rallt\:\llo r0:,sa con,;tituil' uma fonte de 
riqucz:\ rara a prOlincia, rut.1IJ tcncle, r.'Impo 
muito 0111" ｬＺｬｱｾｮＺ＠ t:\ll'ez ｭ｡ｩｾ＠ do (Iue o jogo 
tia loteria, a inlhl'tri:l tio eaflen e outras 8e
melh:tnt,'" ｰｲＬｬＬｬｩｾ｡ｬｩＬ［｡Ｌ＼･ｭ＠ maiores recursos 
a'lS no"n,; orcamenl"" ( l1"ilo bem I, 

O qtlc C I)ue m:\ntém a m<lituição da, lote
rias, poi,;, se lo,lo, est10 Ile ac,'ônll) na ím
moralilh,lc quo ell:\s encerr;\m! E' apenas 
cs,p cscnlho terrivel, 11I:\lIto .10 f)ual, se do 
pára, p .. lo mrll')s se cntorp.'ce o progrl!SSO: 
Ú o re,pnit'l :'t rOlina, ;. a \eneraçio ao facto 
con,umm:\tlo, 

\ , l'1tcl'Í1, prolinci:\cs fi!!ur.\m no arte
mpn lo proll uzin,lo para .a provineia oma ren
da di' CI'I'C:\ dc íO r,onto< IIc réis, Ora, para 
\1111:\ prOl ｩｮｾｮ＠ que j:\ arrllcada nos seus eo
frcs perto lIe :lmil conto> Ilc réis ... 

O SR heO'LRlIl: - Elias rendem 1:10 con-
tos 

O SfI, ｜ｾＬｉｓ＠ RR.\lII.:- Re6ro-., 
II'ndr '11 p,ml a 'I'rovíncia pro"ni 
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.'., e ｾｯ＠ ao producto absoluto 

losulTz: - O que eu apontei l' o 

outro, apartts;. 
8a. ASSIS BauIL:- Lá chegarei. Estou 
ｾ＠ da renda propriamente da pro\ln

rallarei do beneficio, que é a 
___ -Iotlll'ias 11ue tem applir.ação espe-
li- O projecto de orçamento diz que a, 
ｾ＠ reudem para a provincia cerca <l e 

Goo1.o8. 
Mas, dizia eu: -lma provincla que recolhe 
MU erarlo, annualmente, perto de tres 

... ·cnntos, pôde de certo, com um mOli
_niO OI'çamentario muito simples, destruir 
o lBOIIlentaneo desequilibrio produzido pela 
IBbtraeçlo de verba tão relativamente insi
.... iflcante como a que representa o Jogo im
moral das loterias. 

(Ra um aparte. 
Quanto ao benefiCIo, bto é, o que lica das 

lo(erias, deduzida a porcentagem que recehe 
a provincia, esse é, como bem diz o nobre 
deputado, applicado a casas de caridade e a 
igrejas. Mas, senhores, ninguem ignora a 
desproporção enorme em que essa verba é 
distribuída, indo quasi a totalidade para as 
igrejas e pouco ficando para as instituições 
de caridade. Estas a prol"incia poderá per
reitamente subvencionar com os seus recur
sos ordinarios, ou empregando qualquer 
medida menos immoral do que o Jogo. 

Quanto ás igrejas, ás respectivos cren tes 
que as custeiem. 

rHa um nparte). 
P6IIe-se dizer que em regra, quasi todo o 

prollucto das loterias até hoje tem siuo gasto 
com con:ltrucções e reral'ações ue igrejas, e 
o nobre deputado que me hnn rou com o seu 
aparle deve saber que é um priocipio illala
tavel de philosopbia - que as crençns, que 
os sentimentos intimos, que a religião de ca
da um nada tem com a legislatura. 

·Conti"",,.) 

A polltica bl'azUeira 
Por um dos nossos illustrados collabora

dores fomos ob;;equiados com a traducção 
de um artigo do. importante jornal Ch,'o
lHeu Frunco-Brazileim que se publica na 
França, do qual é autor o meritoso e inclito 
prnali"ta brazileiro Lopes Trovão: 

I( Telegrammas do Ri o nos annunciam C]ue 
um:\ mudança de situação politica acaba de 
operar-se no Brazi/. O gabinete liberal, que 
Sl' ar.hava .í. frente dos negocios publicas, ce
deu o poder a um mini,terio conservador. 
A causa determinante desta evoluçjo ines
perada nio está ainda bastanlemente eluci
uarla, r flr quanto ｰｯ､ｩ｡ｭｾｳ＠ formular hypo
thesrs ras(laveis e susceptil'eis de discussão. 
Todavia, n facto real, positivo, perfeito, é 
que a nação brazileira passou da ､ｯｭｩｮ｡ｾ ￣ｯ＠

cio partido liberal á do partido consol'lador. 
" Um couce I pensarão, sem duvida, os 

lue tomariam esta palavra na I'erdadoira 
accopção C]uo lhe dã1 os lexicographos. Po
rém, para os quo conhecem a psycologia da 
politica brazileira e ignoram a historia dos 
dois partidos politicos qu!', no I3razil, se dis
putam a possessão do poder, esla mUllança 
<Ir ｳｬｴｵ｡ｾ￣ｯ＠ continúa a significar rstucwna
/l·nlo. 

E, eHectivamente, s:lIl'a a 'rkmi,são dos 
IDpmlJros do funr.rinn:\lism111:\ci'lnal, porC]ue 
no Brazil os partidos consulrram lOl los o:; 
empregallos puhlic'ls como seus proprios 
man,latarios-a machina governamental vae, 
na slla lIIal'.:Ila Inuolenle, monotona, discu
Itr as mesm:\s ｩ､ ￩｡ｾ＠ meSQ uinhas, os mesmos 
procedimentos viciosos oe administração, 
PO\"IIII) ella executa sua revoluç;"io ao re(/or 
fie um eixo inteira e exdusivamerl te for
m:lflo da vOllt1(/0 (/0 soberano, que o pullor 
1).\ linguagem constilucional Ilisfarça so b o 
ｬｉｯｭｲｾ＠ fie podpr model'flrlo 1'. 

f( \rmaclo deste poder, qUI) 1111' (, propnn, 
fi ｾｯｬｊｲｲＺ｜ｉｉｮ＠ [lÚcio inv:lrlir, em proveito lln ｳｵＺｾ＠
autonomia ｊＡ･ｳｾｯ｡ｬＬ＠ o domini'l dOs tres ou
tros p'"ll:rf'$: IO;.li,lllivll, rxce,lItim e JIIIII
"iari1, '11\1', l'Oln o ｾｦｬｕＮ＠ I:OlIstltlll!m a 'Jli:I-

A VOZ no ()ovo 

drupla base da Carta constitucioual, imposta 
sobrepliciamente pelo primeiro imperador, 
depois de uma dissolução vinlenta da asseOJ
bléa constituinte, que a nação tinha eleita 
para pôr em ordem uma Cons titui ção. 

« Seja em razão de seu caracter inquieto, 
seja em cOlllinuaç,"io dos habilos dictatoriaes 
do absolutismo com que os mombros de sua 
dynastia governavam Porlugal, o primeiro 
imperador preferiu ás vantagens que lhe 
garantiam o habil exercicio do poder mode
rador, o rmpfrgo absoluto, ｾｦＱｭ＠ de resistir 
ás mais legitimas a,pirações da nação. Foi 
tão longe, que esta, fatigada de suas vexa
ções exlravaganles, lançou-o fora do Brazil, 
depois de o ter feito assignar, em 17 de 
Abril de 183 1. a acta de sua propria abdi
cação. 

« Esta data foi uma lição aproveltavel 
para o segundo imperador, o actual sobe
rano. Tambem, desde sua assenção ao thro
no, em lugar de seg uir os perigosos traços 
governamentaes de seu augusto pai e pre
decessor, confiou-se tranquillamente na ex
ploração do palie r que lhe citava a Carta 
conslitucional,e que lhe dava legalmente a 
faculdade de dominar e de absorver todos 
os outros poderes. 

« Dotado de um temperamento onrle pre
dominava mais a limpha dos Uapsburg, he
rança de sua mãe, do que o sangue lIe Bra
ｾＧｬｮ｡＠ que tinha rle seu pae, não lhe foi 
dimcil levar a um fim este lrabalho macbia
vellco. Para esta obra achou um poder 
auxiliar nas ambições governamentaes que 
enfebravam os chofes das faccões mouar
chicas, os quaes, durante o rciliado de seu 
pae e urna regencia de nOl'e annos, mostra
ram-se pela invejn., sem força, sem prestigio 
e oberlecenrlo a uma orientação cnntraria 
áquella que elles proplios tinham traça(lo 
nos seus programma5. 

(( Para intelligencia do nosso assumpto, 
não será sllpprfll10 e;;hoçarml)s aC]ui, aind.a 
que pm traços ｲｩｬｴｬ｜ｬｉｕｾＬ＠ :lo ｉｆｴ ｯｲｊＮｾ＠ ti.,,, ÚOIS 
partidos politicos no Brazil. 

« Desde o dia immedialo da proclamação 
da nossa indepen(lellcia nacional, 7 de Se
tembro de 1822, os (Iiroctores da nossa poli
tica organisaram dois partidos qne O" intitu
laram: 1'eatistas pltros e realistas libel"Ues; 
este ultimo composto na maior parte de vtlr
dadeiros hrazileiros; o primeiro, em quasi a 
totalidade de portuguczcs que, abandonan
do a causa da mãe patria e adherindo á nos
sa independencia, entraram assim em pos
sessão de todos os direitos CII is c politicos da 
communillarl e brazilrira. 

" Separados de prrferencia por ambições 
Inrlividuaes do '1ue por contradiçiios de idéas 
collectivas, estes dous grupos consenavam 
a mais complela idenlidade de vistas sobre 
os negocios publieos. Foi um aC'lntecimrnto 
demonstrado pelos trahalhos o'a,sclIIl!lóa 
constltllinte, solemnrmell te irl1l1gurada a 3 
do Maio de IS'n pelo primeiro imperador. 

(( ｾ｡＠ autorisada palavra de um ｨｩＺ［ｴｾｲｩ｡ｲｬｯｲ＠
mnnarchico, " os prirnuiros ｴｲ｡ｬｊ｡ｬｨｯｾ＠ (Insta 
assembléa foram r,alm05. Carla dcrnLadn 
obedecia ás slIas inspir,lções e ás l'.'llll'i'çõc, 
pessoaos. ｾ￣ｯ＠ havia nem maioria, ｮ ｾ Ｑｏ＠ oppo
siçãn, nem q/"llpns clI·'.orporarlo:;." Poi;; 
'1uanr)o, reduzilldo os ｴｲ｡ｨ｡ｬｨｯｾ＠ ｦｬ｣ｾｬ Ｚ｜＠ :\';,1'10-

hléa, o prllneiro irnporadnr slIhslllllin I) lIIi
ｮｩＬｬｲｲｩｾ＠ '1'11' os. dingia [l'H' outro g:llllnrll" 
(·.oOlpo,ln de pcrsoJlagell'; '1UO 11,,· par.,,·jam 
ｭＧｬｬｾ＠ r1cvota!l1s ainda ＺＧｾ＠ sna 11I'Oprll c.ausa, 
fi não h:nia na :lssf'mhlt'a nma oPP'lsição 
s)slcnntlca, ｉＩｲｧ［ｾｬｉｩｳ｡､Ｌｾ＠ n, diZ allll/;\ o his
toriador arima. 

(( Os ｵ･ｰ｜ｬｴ｡ｬｬｯｾ＠ IJlÚ' ＱｉｉＱＱＱＱ･ｮｬ･ｾ＠ dM Iw/li.ç
tas ｬＬ｢｣ｲｵ･ｾＬ＠ ao, (I\I;\;''; portencia o gahlnete 
df'spriliflo, ｡ｊｬｰｲＧｬｶＺｾｲ｡ｬｬｬ＠ pnr suas ｊｬ Ｌ ｜ｉ｡ｉｔ｡ｾＬ＠

por seus \ot08, os Il'lVOS tnllllslros, s.t1lidos 
(h:. grupos !los 1'1',,/,.1/1/'< I"u·o,. ElIllim, a 12 
de Novombro deste mpsmo anllo (182:3 a 
｡ｳｾ｣ｲｮｬｊｬｬｩ｡＠ cOl\slilllillt foi dlssolvirh pela 
fm:a arm1.r)a; dnlls mCmhi"lh 110 milli,tcrio, 
｣ｉｉｉｾ｡ｲｲ･ｧｩｬｵｯＬ［＠ ｰｴｾｬｯ＠ soherann rll' fnrnlular a 
Carta 1"0nsIIlwIIlIlal, fl"(' 1I1lsllfi 'ou as aspi-

I ra(;iic, ｬｉ｡ｬﾷｩｬＬｉｾＺｴｲＮＢ＠ lonlll ,II'SI"'1I1(11), [lIll"Illll' 

ｲ･｣｜ｬｳ｡ｲ｡ｭＭｾ｣＠ peremptoriamenle collaborar 
nesta acta de insigne violencia, que consti
tuia um yerdalJeiro go lpe o'Estado e attingia 
ao mesmo tempo os dous gl'upos do con
gresso. 

« Todavia, em uespeito do desprezo e ri 

gor com flue foram tratados os dous grupos, 
não serviram menos o imperador ate o mo
mento onde a indignação publica o forç.ou a 
descer do t/trono e retirar-se para Portugal , 
sua patria. 

(( A abdicação consummada, a direcç.ão do 
Estado foi confiada a uma com missão de re
genCla, porque o principe que devia succe
der ao soberano renunciado não tinha ainda 
os dezoilo annos completos, exigidos pela 
Carta constitucional, como lermo á minori
darle dos herdeiros presumptivos da corôa. 

(Continúu.) 

A França deve o que é á 
I-{epublica 

E' datada de 19 de Setembro p. findo a 
carta do c()\'respondente d'O Sud-A mel'icoin 
em Paris. Della extrahimos um dos trechos 
do discurso pronunciado pelo Sr. H. Brisson, 
actual cbefe do gabinete francez, n'um ban
quete que pelos seus eleitores lhe ff)i orre
recido. 

A França, que o tem no numero dos seus 
melhores filhos, regosija-se por tel-o hoje á 
frente dos seus principaes interesses, '1ue 
advoga com o emprego do seu patriotismo, 
lIo ｳｾｵ＠ esforço e do seu robusto talen lo, o 
que o ｦ｡ｲｩｾ＠ em brel'e ser o legitimo sllcces
sor de Grévy na presidullc,ia da Republi r,a. 

O trecho a que acima nos referimos li este: 
« Ah I ｮｯ ｾｳｯｳ＠ inimigos dizem que a Repu

blica Daria fez ou que fez mal ludo quanto 
havia que fazer I A lordade, vós a conheceis: 
ella esplende aos olhos de todos, ella e a 
[lropri:t evictenl"ia. 

I( E' que a Hepllhlica, em um decorrer de 
annos ･ｸｌｲＨＧｭ｡｛ｬｬｾｊｊＮｌ｣＠ reslrido, tlldfl Ip_ve!J.I,!Jl. __ .......r
fazel" gl'aças aos crimes e á incuria dos regi-
mens ｰｲ･ｾ･､･ｮｴ･ｳＮ＠

f( Ella veio ao mundo sem fronteiras, sem 
armas, sem fortalezas, sem canhões, sem 
credito, sem escolas. 

« Teve que fazer 011 refazer tndo. Para 
começar, foi-lhe I)recisn achar onze mil mi
lhões (cerca de ｉｾ＠ milhões de contos de réis 
em ouro) para pagar as despczas da guerra 
e para reconstituir sou malerial de defeza. 

« Foi precisn recompor toda a sua fronteira 
de leste e t'ld1 o ｾｹｳｴ｣ｭ｡Ｌ＠ já velho da dl'fe
za d,' Paris. 

« Foi preciso reconstituir um e'(ercito na
cional. 

" Eoi I'rC,:I';o crear mdharl)s de esll'olas, 
elevar de 2:3 milhõI)s a 132 o orçamento da 
instruc(ão puhlica. 

« Elevar os ordelladns de pequenes func
cionarios, a;; prllsões dos olTiciaes reh rmados. 

• 

f( ｌ ･ｾ｡ｲ＠ /lor diallte com ene rgia ｡ｾ＠ obras 
pn\)III·.as, pOIS e,ta l\cpublica impotente cons
lruio 13,000 kllollwlros de estradas de fer
ro; almo :iO,OOO kiloiOetrM de estradas ru
raes, emn m lliio desprezou nenhum dos 
gralldp:; illtcl'l'''''cs nal"Ílll\aes. 

I( Em outra ordem de iMa5, ella estabe
leceu a IlIll'l'Ila(\1' lia imprensa, a Iibenlado 
ＱｉｉＱＱＱＱＱ Ｑｾ ｩｰ｡ｬＬ＠ il IIIll'rdade de reunião; ｩｮ｡ｵｾｮﾭ

nu a hhl'nlad" da ｡ｾｳＧＩ｣ｩ｡￣ｯ＠ rela lei (/os 
,yndieatlls I'rolb,inllaus, rple delcmos espe
rt.dnwlIll a 1"),1, mCtl caro \Ilain-Targe. 

"Ella li' /' pala :loS ｩｬｨｬｬｴｬｬｩｾ｣ｾ＠ di' Pll'\! 
Ih'II/:la 1I1lllln mal' do que ou tro qualquor 
govel"l\o; ('slahell'l"Pu a im,lrucç.ão obriga
torta, gratllila e Il'iga, o jiltralou do onsino 
srcl lllIlat'lo tIas Iltenlllas. 

(( Eis, SOllh'lre::l, ･ＺＬｾ｣＠ ｲｴＢ｜ｾｩｭｃｬｮ＠ 1410 eil
IlImnl:ltl/) por 1I0SSM alll'l'l"sarios monarc.lti 
eo,;, a IloplIhlil'a, lia rcalillade, liquidoll, pa
gou (' l'l'sJatoll a maior pal"le dos erros da 
mOlnrdli :t. 

I( Eis a IIhra ["eallsu!a 110 \IIeio lle tantlls 
olllcl's. Tr,IL\-sC a:,:ol'a de continuaI-a. » 

Qllando tl'("t'IIl,), dt'str l'atriolp'll1o r tlt'S
LI', f.u·los 110 1I0SS11 I'aiz '1 I 

I'l p. d,> .I. J, I.l lpe:-., I U'\ cid I'r indatlr n. ｾ＠
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