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Quando ,mj diz ti cerca dos Negócios do Estado
— que me importa ? — deve-se contar que o Estado
está perdido. /«: in/

J. J. Roussoau. /
l tAU***

Ã , -1
£? a*-"'*- O c» .,%<f "

A.tNecessidade ele fornecer nos meus Lei-
J\\aK& tudo quanto estiver em méu po-
der, paia os ajudar a formar hum juizo ira-
parcial, sobre os tristíssimos nccoiUechnen-
tos que tiverão lugar na Bahia, em os dias
ele 1G a 24 de Fevereiro; me induzio a
transcrever no meu Numero 12, a Carta que
nos veio remetiida da Bahia; por isso tpie
eu sabia que os Donos da Typografía desta
folha se havião louvavelinente proposto a
facilitar ao Publico, por meio de reimpres-
são, a narração que daquelles malfadados
desatinos nos faz o Semanário Cívico Ex-
traordinavio de 28 de Fevereiro, tudo para
melhor combinação, e lixação das ideas tle
todos, sobre a infeliz sorte que esperava o
Brasil, e que apóz do Brasil afectaiia viva-
monte todo o Império Portuguez, se em
Dezembro se não tivesse accordado aqui, tio
stupor politico em que se jazia; e se os
Povos por hum lado, e Hum bem intendo-
nado Príncipe por outro, se não tivessem
obrigado mutuamente a resgatar o Império
Portuguez. da borda tle hum Precipicio, em
que a infeliz Politica, e ignorância crassa,
ou simulada, o ino mergulhar.

Confesso com ingenuidade, que inseri
a Carta que me enviarão da Bahia, com
muita pvomptidão, não somente para for-
mar-se o Contraste com o Semanário pre-
citado, mas até porque não tendo o seu
Redactor mere tido outro algum conceito,
que não seja aquelle apontado no meo Nu-
mero 7, convinha que esta Carta excluída
tios Previo-Censorios Typos da Bahia, achas-
se acolhimento emalgures, abem da circula-
ção da liberdade ele pensar , e escrevei, co-
mo para informação do Publico.

Eu não me dou por soiprehendido com os
acconteci mentos da Bahia: Os meos Leito-
res imparciaes reconhecerão c(uanto eu no
mou Numero 7 receava ns manobras dos Mem-
bros do Ex-Governo Aristocrático Veneziano
da Bahia. Eu já receava a fingida moderaçCp do
Brigadeiro Madeira na eleição do novo orlo-
Terno e a fofice, e ridícula supwficialidíwte

do fJngaiieiro Mui.v'. Pedvo, <lt cu:o ca-
ra; -.t tenho a mais cxiicu cs .>>¦ ii.aí;:.», já
pelo lado das qualidades i.ciíiií opontaiUs ,t
qo.e contribuirão grandemente pu.'ti -. i tules
em questão, pela falta de systema, juizo, e
combinação, que iizerão perder a Manoel
Pedro aposição equiübrante, que elle podia
ter tomado, para obrigai', no monos n res-
peito , a insolente Ollicialidade de Portugrd,
que abrirão naquella Província as pouso; á.
Guerra Civil, se o dedo de Deus, e as mais
acertadas combinações políticas aqui, e ató
negociações desde já principiadas pelo (Jo-
verno de S. A. ]{. nüo intervirem rapidamen-
to para averter incalculáveis males daquella
Provincia , que necessariamente deverão aba-
lar as vezinhas.

Vou por tanto , meos Leitores , principiar
as minhas observações sobre este Extraordi-
nario Semanário, reprimindo toda n trans-
cedencia de indisposição que sinto contra a
iusidiosa politica deste Redactor, e sobmet-
tendo tudo a huma analyse, que em sua
vez offereço á censura de todos.

Principia o Redactor, e diz-nos quaes
forão os procedimentos do Brigadeiro Ma-
deira quando recebeo sua Nomeação de (io-
vernador, e como ella foi parar á Câmara
no dia 1G para correr na fôrma da Ley.
Confessa o Redactor que na Câmara se achou
nesta occãsião o Vereador Betam io, e o Pro-
curador Meia os quaes a pezar de incom-
plela a Yereação, mandarão pelo Escrivão
pôr o Cumpra-se, e registre-se. Mas aqui
fico suspenso, pois que tinha ignorado até
agora, que o Redactor cio Semanário Civico
era o mesmo Maia, que agora nefc aparece
como Procurador da Câmara da Bahia; e

por tanto o mesmo Homem , que outrora pro-
nunciou no seu N.° 48 que havia no Bio de-
Janeiro Forças bastantes para obrigar S. A. R.
a embarcar para Portugal; e por tanto tam-
bem o mesmo Homem, que com a maior
inconsideração, e ligeireza, ou prostitnição
malévola, ( escolha entre estas duas ver-
sQçs) tçni procurado mergulhar o Brasil
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i ,.!„.. e Belém-delncíirecta reconolisa- loza &c. e se aquelles Ministérios assim o

Íoi' direc o Monopólio Mercantil náo julgarão inteiramente, dento pelo me-
% 

Eu ,o ossolr bom dos boatos, nos occasíão a que em Portugal assim se
Jíau nao posso julgai nem nensasse: 

e o Senhor Manoel Fernandes Tho-
que o Semanário diz forao espalhados por penara, Sessão 205
^Mo^pe». evitar que*idesse ctnnpu- «=com Wda «^ 

^ ^ ^ ^
mento á Carta Regia da Nomeação de>Ma- eu rai „ 

desenvolvemos muito bem
\ deira para Governador das Armas: mas quan- líha bonnomui, _

**TV 1Ê eu''comparo- estes boatos com os que o Segredinho da¦ -f^ „
aqui se fizerão circular maliciosamente so- O Sen«mano vai ™J»^^!«> 

^

|e 
o desarmamento da Divisão Auxihacbnr que no dia 18 
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t—cerão o Procurador.

iS^^JKri Facciozos para Redactor Maia, e o Voador Be amio Cor-

fluir no Destacamento de Santa Cruz em da, e Caldeirão> e também o Juu do Cr.

Janeiro passado , e para impedir se desse me para sf^™*2mÍJh' 
tTbem

exercício ao Parque do Coronel Isidoro de que tu,ha adoecido He hun mal 
J^bm

Almada; estou muito, e muito inclinado arraigado em PortUffü, «r«de nas n, 1 a-

pensar, que se as impoliticas combinações s.l, fugir-se ao desempenho de devei s

de Manei Pedro conteLimo para taes boa- quando estes parecem trazer co.ns.go diíhcul*

tos 
™por 

isso se pode deixar de reco- dades por pequenas que seja», e eis aqui a

nhecer a negra intrigai cabecinhas oceas, razão porque os homens nianht.zos de goa
ou obtuzas, que aqui fez blasonar meia morna, e outros nu lios, posto que com aU

dúzia de Soláados de tarimba, que havião de gum presumo, fazem mais mal do que bun

Jazer embarcar S. A. Ií. a ponta da es. nestas, como em outrasocMMOent.de case.

pada, E como todo o mundo sabe bella- hum desejo cie conservação própria, adulta-

mente, que em todo o jogo de intriga que do com huma verbo/a ostentação de pruden-
taes homens faziao, nao existia hüma idéa cia, e fiiuira política, lie o umeo motivo

fina, e apurada, a respeito da futura, sorte que os faz desamparar a Scena, no inonien-

do Brasil, e que o nefendo Cathecismo dos to em que suas obrigações,j o serviço da-

Compadres, éra a única Ordem do Dia, Nação exigem sua cooperação: deste desam-

parece-me que será licito duvidar que taes paro resulta logo huin grande mal; pois-
boatos fossem taes quaes o Semanário os que forçozamettte se vao suppnr suas tal*

pertende inculcar. tas com gente nova provisória que ou por
Continuemos: Se o Brigadeiro Madeira estar alheia no conhecimento da crise que

havia officiado ao Governo Provisional no se apresenta, ou por estar demasiadamente
mesmo dia 10', abem do reconhecimento de prevenida, por espirito de partido, so ser-
sua nomeação: se este lhe havia respondido, ve para empecer a boa marcha do negocio

que nenhuma duvida, havia em reconhece-lo, de que se quer tratar , e aqnella per-
logo que feitos estivessem os registros do es- feita intelligencia qne tanto convém para
tilo na Câmara, e Estaçoen» competentes; pa- o apuro da verdade. Suppno-se a falta
ra que foi a Convocação feita por elle Ma- dos que devião estar presentes, com V erea-
deira naquella rioute dos Commandantes dos dores novos ; mas notem, meos Leitores , que
Corpos Militares para se assegurar de sua o Procurador Velho-Maia teve cuidado de
opinião ? Responder-me-hão talvez que isto foi se deixar ficar : tudo se arranjou compadres-
innocentemente feito: pois eUsOu de opinião mente. Qual he o homem de bom Senso,

que mais innocente, sizudo, e até político que não reconhece aqui o dedo da intriga
teria sido, que este Brigadeiro esperasse pe- malvada do Maia, e tia maioria dos Mem-
lo resultado, que o Governo lhe -transmitiu- bros do Ex-Governo, que p-r tanto tempo
se, empregando no em tanto mansamente venderão a Bahia aos Compad.es de Lisboa,
o intervallo que decorresse, em pensar bem e Belém. Ah Habitantes do Brasil! e entre
na sua situação, e granjear amigos entre os vos mui especialmente, Europeos Brasileiros !
seos mesmos opponcntes mediante aquella íi- a quem a experiência, e a superioridade de
lia condueta, que concilia inimigos: mas informaçoens deste novo, rico, e innocente
Lord Beresford não nos deixou senão Sol- Paiz, constituem capazes de avaliar melhor
dados bravos, Commandados por Officiaes, que ninguém a atroz política dos infames

que com bem poucas honoríficas excepçoens Compadres, e a hedionda lealdade com que
não passavão de bons Sargentos, e para que as Tropas de outróra bravos Soldados Por-
mais, se elles erão todos destinados a ser com- tuguezes, se constituirão vis assassinos em
mandados por Officiaes Inglezes ? Cessou plena paz: a todos vos conjuro para que
Guerra, e por cumulo de serio-comicas des- abjur/is toda, e qualquer parte qne até ago-

graças, o Ministério de 1815, e o de 1817 no ra' nossais ter tido por mal fadada ilhizTo,
Brasil,' julgou, que este innocente Paiz era ou erros de inteligência, na approvacão du
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"miserável política que dictou os Decretos de
Setembro. Já não há, jà nao deve lia ver
'obdiencia nem directa, nem indirecta, que
•nos exponha aqui a correr o risco de co-
-metterinos o 'crime de Alta Traição e Lezã
"Nação Luzo-Brastleh'a: mas ouçamos o Maia.

O Semanário nos conta o que se passou
entre a Câmara, eo Governo; Reilect.e iro-
Tiicamente na representação que em 36 horas
tinha 425 firmas, <s nos diz, que entre os
assignados não havia hum só Dezembarga»
dor, Negociante, Militar Superior, ou Pes-
soa de representação. Ah GidadÕens do Rio
de Janeiro I notai bem vos supplico a qua-
¦lidade da Constituição da Bahia, e da que
aqui vos esperava : ereis todos destinados
a passar por gente de ralé, quando aqui qui»
zesseis vindicar vossos direitos, como Cida-
doens , e Homens livres, e Constitucionaes ;
eo General Avilez com algum Redactor,
•vos haverião de responder, que só Dezem»
bargadores, Negociantes Europeoa, Offlciaes
Superiores, e Homens de representação ti-
tlhão o direito de suplicar: Isto he o cu-
mulo da maldade! Os Desembargadores as-
siii-navem a representação : Ora o Maia está
mangando com noscoü! Os Negociantes!
«Stes estavão nos seos Escritórios, caleulan-
do o systema da recolonisação indirecta, e
do monopólio dirécto-antigo.

A Gente de representação! a nao se-
rem CidadõeS não sei que cousa seja: Ofii-

•ciaes Superiores ! esses menos bravos , •e

mais especuladores do que seus camaradas
•tinhão muito a ganhar, e tudo a perder:
não fallemos mais nisto.

Chegou tudo a Palácio, diz o Semana-
l-io; Relação, Junta da Fazenda, Câmara,
ConegoS, 

' 
Vigários, Letrados, Provedores,

e Directores de Seguro: se fosse permittido
rir á vista de hum assumpto tão trágico
como este Massacre com que Portugal su-
iou as Pasmas da sua Historia, bastaria
ouvir fallar na Gente do Seguro em tal
Assembléa. Bahia! oh Bahia! o vosso fcx-
Governo: a ambição de alguns fofos e sor--
didos Habitantes, com mira nos Governos
Provisórios; a vara de ferro de hum Oo-
verno Militar, já ha mezes faziíío com que
nenhum fino político vos Segurasse por
Noventa e nove por cento, contra as pira-
tarias da Doutrina dos Compadres. Chegou
depois o Brigadeiro Madeira: 0 mesmo Ise-

manariü confessa que elie se fez esperar;

pudera não, era Governador-independente.
Dispensein-me os meus Leitores de retlectir so--

bre acondueta do outro Brigadeiro, Manoel
Pedro, que não obedeC o a convocação do Oo-
verno , no que commetteu hum notável erro,

que so deixaria de o ser, dando elie parle
de doente, e retirando-se para longe, ce-
d -ndo a bem do socego ; ou então ton um-
do h-onra atitude -militar recoircentrad* , e

publicando- poi Edital que só obedeceria an

Ordens do Governo Provisional: mas hum
Homem vão e liivolo, sem plano, metho-
do, nem Juizo, só poderia contribuir para
fazer o mal peiofc

Na assembléa tudo fallou; O Dezem-
bargador Carneiro expressou-se com energia:
O Juiz do Cvime expoz duvidas de direito
e facto, que sc ofièrecião á execução, ou.
realização da posse de Madeira: cada hum
lembrou o que lhe parecia melhor, diz o
Semanário, mas a carta de meoN.° 12 (reco-
nhecida pelo Tabelião cuja firma aqui tive
cuidado de mandar reconhecer para confim*
dir as suspeitas daquelles que duvidão da
inteiresa, e verdade do Redactor da Malague-
ta) aponta alterações que o Semanário faz
nestas fallas , talvez por engano, talvez de pro-
posito; por isso não citarei as opiniões avul-
«as : e só esperarei por maiores provas : mas o
Brigadeiro Madeira e antes delle todos os
seos olhciaes, asseverarão, que não estavâo
alli para pensar, mas só para obrar, e extre«-
minar todos os anarchistas e anti-constitucio-
naes; islo, he em frase Luso Miiito-Consti-
tucional, queria dizer, que estavão dispôs-
tos a desconhecer todo o principio de razão,

toda a legitima duvida que se opposessè
ao bonito Systema de Governadores Milita-
res sem subordinação se não ás Cortes; isto
tudo seria incrível se aqui não tivesse-
mos presenciado as insultantes proposições
dos Olliciaes da Divizão Auxiliadora ; e aqut
me cabe confirmar as suspeitas que eu tinha
da inteligência que havia entre os dous Com-
mandantes Militares do Rio e Bahia, e que
me não era desconhecida já desde Outubro
do anno passado , e que o Ex-Ministro
Vieira, o Ex-Ministro Deniz, e o Ex-Mi-
nistro Minha-Avó torta, ou ignoravuo, ou dis-
siiiuilavão e isto para que também no Kio dè
Janeiro houvesse grande parte da culpa pohtt-
ea, para que todos contribuirão, principiando-
se em Lisboa, e acabando-se aonde Deos tor
Servido. Terminada a Assembléa , ás 4 horas
da madrugada do dia 19, como conta o
Semanário, chegou a noticia que o Regi-
mento de Artilharia atacava os postos nvun-
cados do Batalhão N° 12: aqui não me
attrevo a decidir, he pvecizo mais informação

para se formar ideá exacta : N.° 12 tinha

postos avançados: porque se não eonser-
vava prevenido nos seos Quartéis: Quem
tinha postos avançados já tinha saindo de
seos Quartéis , e neste mesmo prediçamento
poderia estar a Artilharia, que o Semanário
diz ter sido primeiro em atacar : por tanto

precizamos ser melhor informados. Quanto
ao ataque feito no Trem pelo Capitão Rim-

gel, às ordens do Tenente Coronel Pereira,
Tios Corpos de Portugal, está-se mesmo re-
conhecendo que foi hum golpe de mão pie-
meditado, para se assenhorearem do Trem,

que já mais poderia se tomar com hum pu-
nliado de Inmiens (pouco mais de huma.

m
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Companhia)' se. houvesse essa grande. e an-
ticipada .disposição para atacar! que o Se-
manado diz existia nos Corpos da Bahia.
Quem se lembrar bem das manobras da
Tropa dc Carreti nos dias J1, e lá de Ja-
neiro , e dos boatos que se espalharão para
a pôr em movimento: quem se lembrar da
maneira audaz com que sahirão de seus quar-
teis na madrugada de 11. a tomar o Trem,
e ft*3Í.;5.'s no Çastello a pezar de estarem
á vista do Herdeiro da Monarchia, mio po-
dera deixar de reconhecei' , que o ataque
do Capitão Rangel no Trem, era hum gol-
pe de mão já arranjado, para o qual ser-
.vio cíé pretexto aJHmlha dos doze tiros de
fusil dados para o lado do Forte de São
Pedro. O abysmo chama o abismo, e a
mentira chama a mentira: os suecessos in-
felizes forão suecedendo hiuis aos outros, e
o Semanário os vai contando como tonta os
primeiros. Porém chega o Semanário ao sue-
tesso do Convento da Lapa, e alli tem elle
mesmo cuidado de se desmascarar, e de fa-
zer ver que os infames Soldados da Tropa
Portugueza da Bahia , tinhão entregue a Ci-
dade á pilhagem, quanto seu pequeno nume-
ro permito .. Por onde se introduzirão no
Convento da Lapa, depois de dispersos os
JPacciosos'1 O Semanário diz, que talvez
¦pela cerca que fica próxima ao aquartela-
mento: porque mio reconhecerão primeira-
mente a cerca; e de certo tão peritos mi-
luares não podião deixar de sçjgurar sua
posição, e informarem-se., e ver se' a cerca
se poderia ler franqueado : o Semanário con-
íessa que se arrombou a porta do Conven-
to : então não podião entrar pelo mesmo
lado , ou cerca por onde tiuhão entrado os
Facciosos ? Leitores, isto não carece de ex-
plicação : de mais, estavão allucinados !!!
Sim allucinados estavão, e transportados em
Espirito nos Campos de Saragossa aonde
«lies nunca tinhão feito fogo; imitarão os
Francezes que nesta Praça (somente) fize-
rão fogo nas Igrejas- Matarão a Abadessa; e
hum Soldado diz o Semanário....

Príncipe, cujos deverts vos apartarão não
só da Vossa Real Familia, mas até dos Vos-
sos Carinhozos Filhos , os Habitantes do Rio
de Janeiro ! Vós que conhecei» quanto são pu-
ros os meus votos, e quanto eu sou in-
dependente de respeitos humanos ! No-
tai Senhor ! Noitai bem que he esta a
primeira vez que em eu pronuncio decidi-
(lamente sobre Couzas de Legislatura, Nua-

ca até agora a minha, boa fé me deixou
discernir mais do que hiíclicivh.d,:. políticas
em.Portugal : agora porem Senhor, que cnn-
bino a falta do Deputado Fernandes Tiio-
mas com o mais que se deseuvolveo na
Sessão yOiJ, e cem o que agora so nos con-
tintia a oflèrecer de trágico na Bahia, seria
huma eviminoza e ate suspeitoza omissão
minha como Escrictov deixar dc pintar aos
vossos olhos, Senhor, o quadro que nos
espera, se vos. Senhor, não tomardes as
mais immediatas, vigorosas, e políticas dis-
posições, tanto Consíitucionaes, como Mili-
tares, c Deplomaticas, para acudir aos ma-
les da Bahia, e também aquelles, Senhor,
que hiião aparecendo em outras partes ti.
vista dos tenebrosos prejectos que em Por-
tugal se formarão de entregar Portugal Deos
sabe a quem, e o Brazil á anarchia, á
Guerra Civil,' e por fim a hum imperfeito
Federalismo: Previno-vos, Senhor, contra
duas qualidades de Corcundismo: huui lie
Coicundismo Velho , que (píer pizav aos pés
toda acasta de Constituição: o outro he
filho das meditações dos Clubs e Escr torios
de Lisboa, e Porto , e U-m per objecto
Recoionisaçâo, e Monopólio velho. Luzo-
Brasileiros, alerta ! Vigiai bem estas duas
Canalhas de Corcundas : fazei parede cosn o
nosso bom Príncipe , *-. a Santa Constituição !
confiai ao prelo vossas sezudas ideas, e mos-
trai ao nosso Bom Príncipe o trilho que so
deva.,seguir na Escolha de rumos e de Ho-
mens que nos não hajão de levar aquelles
dous perigozos extremos igualmente hedion»
dos, igualmente malvados, igualmente liitaes.

.E vos, liberdade da Imprensa, que tendes si lo
o Palladiura do nosso Regente pela boa fé
junta com a sagacidade com que tslle tem
sabido afiançar vossa existência neste Pa Z;
continuai a derramar sobre nós vossas ben-
ções neste momento em que mais carecemos
dellas !

Por tanto; fora com o Extraordinário
Semanário: e commettamos a silencio os hor-
.lindos acontecimentos nas Cazas do Secreta-
rio Campos; de José Bento, M. Weiss, de Ma-
noel de Sá, do Convento da Lapa. &c. &c. &c.
Fora com Corcundas Brasileiros e Europeus
nada de regresso para as verduras, e Cebolas
do Egypto. Salus Populi Su jrema Lex est
nos diz o Digno Eleitor Lessa, e quando
não houver outro remédio, vamos us fontes
limpas que são a Soberania Nacional, e nos-
so adorado Príncipe.
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