
VEJAM E ADMIREMlba'c)es ･ｬｾｱｾ＠ ...... 1.,.. .. 
soa' conSClenCIIlI, OI pr r 

O sr. cOllselheiro Pinto Lima qae o fizeram, e lJ1UlIlIs vezes 
oá.' lul conservador de Illdos os se rr ,"nderam. 
temp(ls, ｣ｯｾＨＩ＠ fal.amen.le disse· . Sr: PIO lo Lima, que (oi a 
lão os eSCrlptoles palaciano.. pm,clplO conservador, adheriu 

Elle fez palie do minislerio facilmeote 11 liga, e sentiu ir 
liberai de l864., em que occu· creicendo a tal ponlo o ;eo li
pou a pasta da marinha, sendll beralismo, que, á vlsla do ardor 
preSidente do conselho o sr. se- de ｾ･ｵ＠ elllhu.lasmo pelas lueas 
nauur Franci sco José Furtado, e Ilbe'aes, foi osooijJido peh, se
tenrl u por collegas os srs. José nad)f ｆｲ｡ｵ｣ｩｾ｣ｯ＠ Jusé Furtado, 
Libcrato, Carneiro dIJ Campos, distlOclissimo liberal de saudo
BeaulPp IIre R ,h:ln, Januariu SOl l1emoria, para fdzer parte do 
Ma,,· ,"tll'<, tud "s liberaes. minlsterio por elle org,lIlisad0. 

E " Illllll,ten" foi orgilnisad.. l:ahlU o partid" liberal, e im-
11 1 13 dI' Ag'lsl', ue t 8G4, com met iatamente o ex-ministro da 

li IUIOISIIOS, p,}r ler o sr. C"Ir- lUiIl inba entiu baixar o lberm o
nelro de Camprs occupadll a melru das suas sympalhias pe
pastl da Fazenda e IOtellna- las Idé .. s d'esse p:lI tid o. 
menle a de Estrangeiros. I:ra loglco. Tinha se ah ' Iado 

Reneaou deput>, passanl!') em suas fileiras quando a b)n
para as" fileiras cOI.Jservadoras. deil:! da Ilberd Ide .f1uctuava tri -

A seu rOipeito vejamos o que UID ,hante nas amclas do poder; 
escrel'e a FfefoT' ma,da córte, ma' não so tinha ｣ｬｬｭｰｲｯｭ･ｴｾｩ､ｵ＠
no n. 242 de 26 de Oulubro de a af.OlIlpanhal-a cm sua glOriosa 
l870: queda. 

I,dura sem outros o sol que 
Uni p,-o to .de lentilba8 se alJdga I'a nas somhras do ere-

.0 Ｈﾷ Ｂ ｮｾ･ｬ｢･ｬ Ｎ ｲｯ＠ FranCISco Xa- pusculu;tlle,ó linha olhos para 
vier PII.ltO Lllna, . el-mlOl:;Iro .admirar o outro que tlesp'n!a
dd marinha do g,lblllete de 31 va radlanlc no hOl Isonle. 
de aguslo, deputad,) prutegido E ' t Sr Pinto 

I ' b - I S L o as ro a que o . 
ｾ･＠ I ｾｉＮ＠ ar an I e "ul.c nço, Lim1 rendia a hnmenaoem de 
sob Il mlnlstcno de l G de Jl1lh o, (I ço-e era"() Sr . . d suas nons a oril:S . 
f" Il 'Jlllpadu prc.mlen te a pro . d d lt b rahy ｰｬＧ･ Ｍ ｉ､ｾｮ＠. I VISCI)Jl e c a" , ＬｾＭ

l' I!lCla du RIO Grande dr; Sul pe o te do c'Hlsclh I, de quem era tlig-
mlnlst'llU de 29 do ｳｾｴ･ｬｬｬ｢ｲＬｬＮ＠ t 111 ｾ＠ 11·11"1 do> S 

O ' no 8a e I c o i.J r , , u v • 

Isse C"nr.enln, qU I' para e- Louren 0, presldenle d,) RdJia. 
telna verguoba de mUito:; dos ç . 
grandes homens que figuraram . Lcg,.} que ｾｨ･＠ ｣ｨ･ｧｯｾ＠ a ｮ ｯｾＺ＠
na França bastaria e.crcver-se cla ja ascençao do partido co 

, d serl ador o Sr PlIlto Lllm a-em suas campas as datas e lu- • 
das as Ｌｵ｡ｾ＠ nomeações. ban Junou a ,S U,I comarca na ｉｾｬ＠ o-

Cl1 1ll clJtlltO. Qnanta luz ou VIO( I" do E,plrlto-Sanlo, e lelU 
. I pre·suroso render prello e me-I!U;lnla sII mbra pro]ecta a gUIOJs ' I d · d . 

vozes subre cer tos caracteres nag -lO aos (o>mma oles o palz. 

uma aproximação de d.ltas I COlnprebende-se.a necessida-
Esta verdade ｾｰｰｬｩ｣｡Ｍｳ･＠ aos de lo seu procedlmeo to. Era 

homens public,» de todos os JUS!) que tendo-se operado um.a 
paizes . nov I evolução polltlca, elle VI-

Dadas e recebidas as 80 s ga
raol&as de ,asaalagem e cOlOple
la obediencia, u Sr. PlOto Lima 
parti0 para a Bahia a6m de ins· 
plrar o Sr. S. Luurenço na'sua 
obra de derrobada e de clter-
minio 

No seu bullo poema aLe
gend"J, d::Js S9cubs falia 
Victor Hugo rle UIl1 ulho fixo, 
aITogueado o inevit3vcl, qne fui· 
gura nas trcvas das almas per
"crlidils, e que se denomina 
- cousclencia. 

An insufl\.H no e;;piri to do) Sr. 
barão de S. ｌ ｾｵｬ･ ｮＬ＠ e;sc; 
planos de conquisla c de exter
minio contra os infelize,; ｉｉ｢ｾﾭ

r:Jes da herolca prol'lnci:\ da 
Bahia,havla poueo seus alhadu" 
não sentiri:l o Sr. PlOtl Lima 
em sua alma ensom brarl.l por 
foia cubiça o olhar brilh3nle e 
terri l'eI da consciClIClil ? 

Ao ver os dcs troçns d.1 bl'u
tal derluloada fella pelo digno 
delegado do gabinete UI! 1 G de 
julho, não oUViria S. Ex. bra
dar-lhe "" ouvido uma VuZ atrtl
aUOl'.\ dizendo-lho: Caim, o quc 
fizeslc dos leus 1/ ｭ￣ｯｾ＿＠

N0 reclO to ua camara dos de
putados, onde não ha mUllo 
tempo !aliou o Sr. PlOto Lima 
em nomr. dos inleresses Ilberiles , 
lel'antou ·se (' te senhor para 
f LlIar pouco depois em nome do; 
Inleresses conservad 'lres, e para, 
com 1.1grimas na v..z, implorar 
a cllnfiançl dos sell; novo,; ai
liados. 

Felizmente as palavras uo S. 
Ex. , sl'ja qual fór o sentido em 
que forem pronunclldas, ;ã,) a
penas des tinau 3s a I"Il'er o 10"

tanto em ｱｵ Ｌ ｾ＠ rrpcle o ech() . 

MedIOcridade reconhecida, 
tendo subld ,} a elevadas POSI

Para eue mlnia&erio. 
,8100 no I8n programma o 
samento do converter o ｉｾｎｭｾ＠
do paiz em balcão pua • ｃｏｉｉｉｉｐｉＧＱＢ ｾ＠
tle dedicações, o Sr. Pínto 
ma é um agente apropriado. 

U ma carta de presidente foi. 
preço da .ua acqulsição. 

Pilra onde o mandaram, po
rém ? 

Para a pl'Ovincia do Rio 
Grande do Sul; para a terra a
heoçllada de Osorio e de Porto 
Al r>gre ; para essa provincia in· 
dOlJllta, empre de ｰｾ＠ e sempre 
:lImada em defesa da honra e 
(hgniuade da nação; para ossa 
glul'losa fracção do Imperia, ue 
onde irradIam coostaotemente 
bnlhantes cxempllls de bra fUra 
,nrxceo!ll'el n,)5 campos sangui. 
(\"lentCJ; cia guerra, e de heroi;
mo CIVICO nas lutas beneficas e 
incruontas da paz I 

Que tllsle cspcctaculo vai du 
S. Ex. :i população do Rio 
Grande dll Sul, co>otrasllouo a 

sua nulliJade intellectual e a 
rUlo:! dr, seu caracler com a bri
lhante pleiadc de pujantes inlel
Ii"enclas e ue inquoLrautavei, 
caracleres, de que se acha aiJor
nada aquella prol·incla. 

Felizmenle o povo do Rio 
Gra nde, que tem I"IStO as .edeas 
do governo provincial empunha
das por homens do> norte de su
bidll mereclmenlo, saberá com· 
prchender quo o Sr. PlOtO Lima 
é apeoas uma Iristíssima exce. 
pção. 

A n'}U1eação de S. Ex. re"ch 
omenle a pobre,a d'esla itua

çãll, cuj '}S delcgarllls nas pro. 
VlnCIIS são fieiS prototypos do 
mlnlsterl :l impotente, csleril e 
desacrcd II:Jdu que os nomeiou .• 

Conhecendo-se as eptlchas d,)s e SI apresenlar a coleira, para 
nUllleações de al"ulls haIDeu, pn- seI! OI cancellados os antigo>' SI
lilico, para c ＧｉＧｾｏｓ＠ publictls, es- gna 1S, e ｧｲ［｜ｙ｡､ｾｳ＠ as iniriaes dos 
tão ｩｭｰｬｬ｣ｩｬ｡ｭ･ｬｾｴ･＠ conheCidos os novos emprezarlOs. 

çõe flor mClos em quo a dlgoi- Basta isto para justificar o 
dade pessonl nem sempre con- que temo dito; o Sr. Pinto Li
servou-se inlacta, o Sr. Pinto I ma, que é um transfuga, poli. 
Lima precI a pal'a vil'er, que (J tl CO não pódc,não uel'e merecer 
deixem cllotlnuM na pralica do I a confiança do partido conserv;l-
seu SySICII13. dor. 

-
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