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sta folha ma Typographia do Farol Paulistano, preço 1:410
e.UvLrtrpVíÍBé para es.
80 rs.
«' ájGço na mesma Typ ographia ; preço
K Ji»cis nft"ais branilasf
Quando homens mais
Co raio tia verti tftle
Í.

por trunestr*

reirerSo • mundo,
humanos,
, a liu espalhem.
(F. Er.T7.ro.)
Paulo! na Tgpograpíiiá do Farol Paulistan».

1850.

;
j
se nesta occasiao , em que apuradamei*^*
INTERIOR.
Desde
te brilhou, o esforço Patriótico;
que os Aliemàes assassinos , bom p«eS, PAULO.
sente d\ Europa , nas grandes reconífiados..? descarregarão o séo furor*
ainda
Paulo
S.
de
pensas
Cidade
a
oJí>
IA
a iimocente victima , sobre o Marista eniutada por causa da morte do? sobre
de toda a lembrança oiftonstante e corajoso deiTensor da Li- tír. da Pátria,
o:\o , OS cidadãos tendo nas mãos o coconas
todas
de
objeçto
o
D
lerdad§ ;
í
em
«
íacao
malfeido
râmento
grande numero concorreraa
lersações é o desta
A. indigna- ao locar da sua residência , e apesar
Io a atrocidade.
todos re- de ser 10 horas e meia da noite, soou
no
semblantéKle
[ao pintada
ottenla- tão alto o pranto $ que nem um pode
horrendo
do
a
punição
[lama
e voarão a
o contra a vida do estimado Badarój mais ficar em descanco,
a raitraidor fermentou por dilatado tempo soecorrer o iunocente sacrificado
Nós mesmos fornos tesva do infame,
revoldeste
a
e
indignidade
crime,
|
lou até os que em outras oceasiões temuuhas do interesse que todos mosbor causas graves 5-inas nao tanto r#se tr*avao .sl^xrestar algum alivio ao'.Atmi£
mas , oh desgraça!
loiiservávâo em uma certa espécie de go da liLíL-anidade
"os "votos;
, nem os recursos
indifleVenca. E como accontecèr d ou- não valerão
Ara sorte ? Se um verdadeiro amigo da medicina 5 a morte não quiz pou*
nem a eterna saiw
Jda Pa fia , que se havia votado á sua par-nes o solTrimento,
tlefeza já nao existe ? É não existe dade ! ! ! Passadas 2 í horas depois que
i|)or ser arrancado de seo seio por ne- foi ferido , expirou.
Muitos tomarão luto em signal de
jfandasr mios de Allemães sanguinários ,
BmpéÜidos por esse magistrado perver- agradecimento , e o continuaraO por aiso, e ambicioso de«íigurar no gabine* guns dias ; e nao sabemos exprimir 9
me secreto da Boa Vista ! ! ! O7 Pátria, nem cabe em palavras a sensação , que
unifseríi possível , que penetrada de horror em nós produzio a tristeza , que
Os
já não tenhas expellido o monstro li- versalmente/se devisava no P(»vo.
berticida ? A Justiça geme , e espera bens que d^sinteressadamente havia feitver-se vingada pelos amantes da razão; to a todos", lhe grangearâo a estima ge-i
testes não desçancaráõ em quanto nao ral j immediatamente pííereeerao-se mui*
¦souberem que tem-se dado ao crime a tas pessoas para íazer-ihe a despeza do
ipena correspondente.
funeral.
Talvez persuadio-se o servil JapiNo dia 22 fez-se o seo enterro;
Assú , que os Liberaes haviâo de olhar era um acto digno de excitar a admide pessoa»
centos
com indiferença a traição, suggerida
muitos
ver
acuo
ra
,
qHe
pecorpo em respeitoIas fúrias que o aíormentavão
seo
o
a
eóm/anhárao
mas,
;
com as faceü em.
se assim pensou ¦ quiz def
muitas
e
silencio,
zo
despropósito
neeessaru.
[ conhecer a energia,
Sena
e coragem, que lagrimas banhadas.
sàí> qualidades moraes adherentee aos estar privado de sensibilidade p*ra convio-se no d+a a3.
homens livres , e das
fazem
ter
o
o
,
quando
pranto
quaes
adornada, aprehonroso exerc^io todas "ãs^vezes
ricamente
éea,
uma
que
aJJustiça.
t__
sentado em frente o retracto do Ma.'peviga.
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iyr da Liberdade, recostado sobre o leito
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hoFas da Ur
tqnstido expirou-; por li#o,, do quadro crado hoiiteifi pelas* duas
'Ex.m
de deixou a casa do
•estftvão as
Comi) m
proileric%>ouqnl
palavras,
toes- dante Militar, *onde fugitivo fora*
ás
decorrer,
antes
co
quaes-nos
M
r!
mas
curar
Liberal,
azüo;
sábio da ('idade I mo
4nos ouvimos Istz Morre um
criminoso preseguido pela jusl a» en
mm morre -a Liberdade. m
ven- brulhado em um capote, aco-iifpáii
senumo terror ve
Os infames nao sentóríio
í
unicamente pelo Oíiicial , que 0 coi
<lo assiii/p'ostradaa|f'Unianidac!e? oe9 riaò tâo Uruéis. f Jffc í^da deseul]par du z prezo , passou a trote Lriro
•o /raií/or ? Mas que dizemos ? Cojms- ruas, que vão dar â ponte do ro' H
ta íTiie a-ííjuns j dotados d7essas almas ca 9 e como nesta paragem fosse a¦p
tóraas , mesquinhas 5 quem sabe se pado por alguns molVques, metteu
f firmes 9 e que freqüenta vão os salões poras ao cavallo. e correu a rédea Si
" áo Ouvidor-Japi-Assú , julgarão um de- ta
por mais de meia legoa ato desa
Este homem tão sòbetho i
ver de ámisad.e descuipal-o calumnian- parecer.
do. Eiles estão bem conhecidos 9 e ain- prosperidade , para em nada desme
da que parecem dezignar com os descon- tir o caracter dos déspotas, mostrou
fiados olhos a cada uva dos Constitucio- agora a maior baixeza d?alma. Como
Bacs para denunciai-os talvez ao gabi- o íratricida caín de tudo tinha medo
nele secreto 9 não deixarão de ser abo- e parece f que a consciência lliq ad
minados.
vertia, que estava iinprfesso em sni lace
— Em quanto a çondueta das an- o signal de reprovação,
pois persiu
toridades .; se exceptuar-mos o Sr. M;er- dia-se, que o "primeiro que o eirconceana 9 portarao-se com dignidade ; o trasse , o mafaria.
Quem faz caso da
Concelho do Governo tomou medidas opinião publica de S. Paulo? tinha di<|
favoráveis ao dezejo , e trannuilidade ta ha mezes o orgulhoso Japi-Asai. Em
publica 9 e bastou que os Paulistas es- cousequencia havia íeito tudo \ quanto
perassem alguma coisa do Governo Pro- pode , para indispor os habitantes
vincial para restahelecer-se s^^ç^eao { desta Cidade. Qua! •foi o resulta*^
àié então mostrarão cora^errív queiião excitar cm menos de hum anno huml
que fosse executada a Justiça, e que não ódio, e indignação tão geraifè de tal
se evadisse o-criminoso ; mas depois-que sorte subida ,
que poucos exemplos po
Aquelliverão provas de que se procedeia pelos dera encontrar: e o
mais,
é
que
aneios legaes , e com actividade , per- le mao homem conhecia o s^ntiigen-j
úeiâo o antigo receio. O Ex.ino Coman- to, de
que era credor, pois coutassem,
dante das Armas confirmou nesta oteaque não se atrevia a ir ao llio por
isião o conceito que d'clle tem feito os terra de medo da
do cainif
população
Constitucionaes; elle promeiteu tudo o nho
j e que tremia* em sua viagem i'
estava da sua parte; uma vez
"assim
que Sanctos de passar por S. Bernardo
yífue
o exigisse a Lei ; agora só res- onde todos as
são libera-es. pessoas
Ua-nos o pezar de lembrarmos
a- Que exemplo para os outros Emprega*
que
penas o Sr. Japi-Assú chegjfr a Corte dos do Governei?
Vejão , e aprendi
para onde hé remettido comoefiminozo , como devem
À Província t
portar-se.
talvez encontre' alguma clemência
, e S. Paulo nã.o quer mais soíirer arbitrara
daqui a pouco apareça condecorado
dades , ei Ia tem os meios de ía;:cr (p(
,
e apto para flagelar a mais alguma Pro- os agentes do
cinjão-se á lei,*
poder
vincia. Se assim accontecer, não sabe- não se apartem hum
ápice da Cons
anos até que ponto pertenderáo illu- tituição. A Província de S. Paulo tei
«lirnos; nem^ queremos, também di- ódio aos mães, e tudo
cheifj
quanto
zer como sairão os homens dos l^gre- a absolutismo lhe 6 insopprtavel. ^
dos e dos mistérios; a falarmos a*ver- a morte de uço Bedacior liberai
pr°|
dade nao conseguirão bem algum? da duzio a Gommoção,
vimos, anm
que
continuada traição j tal hé a marcha cente»nares, e eentenares de bfiçòSj e le
natural «das coizas*
vou a exasperação á
de faler tre|
pont<j
—r Finalmente
já não empesta o ar mer, o que não fará o ij^puor indicio
âe S. Paulo a presença do Ouvidor Japique se perf.eode matar a &%£i'd*u*seg
Assú. Este homem universalmente exe- Cheios, de cpn-fian^g, c sem teikf cie
%
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na*Trovmcia
dàmentidos-.o dizemos,
cabir a C|tis|d. S. Paulo nao ha de
*hu& s_ de
viver
cm
tmção
quanto
ultimo n-orrera,
este
habitantes
;
seus
Os assássinios ,
mas iborrtú' livre.
aos ubedesanimar
intenta
si
eme
com
o nurael7^'5fazeÍ-os calar, augmentão
da liberdade, e
defensores
dos
mero
descobrem todo o odioso do partido
descorcuuda, partido vi!, que para
o au;ujazer-se de seus Inimigos compra
lio de matadores.

';.*,'^H[. ¦.

'^xmilsos
€i" lusitanos, os liberae»
se:*
iãodaif principio á anarchia , *em lira
todos çs males da desordem*se annun-.
cia vão em S. Paulo. Na to r te o Ministro correo á Caniara 4os Representantos da Nação , repetio ^ vqz dos
malvados, pintou *_ Pátria era per*g°?
pedio providencias, como ameaçando a
Porem que
-Representando Nacional.
é (fessa anarchia ? que é dessa Kepublica?
Estavão socegados os Cidadãos
e só temião os negros tramas dos abso
lutistas, que com eííeito se manifestarào: uni Iledactor liberal é assassinado: alpuns inimigos nossos se reunirão
em conselho, e se os Cidadãos não correm as armas uni crime cubriria ouEis ahi a Republica...
tio crime!
Armemo-nos pois
eis ahi anarchia!
Cidadãos; a Constituição nos obriga a
defender o império de seu inimigo
internos ? o Imperador é nosso Chefe
Sunremo. ^/tva a Mação !

e vulo de um Cidadão Iwre*
Dor
assaltado peles pavores da morte
ainda pulsava Livre o generoso coração
do immornd extranseiro nosso defensor;
morro defendendo a Liòerdad^ diseclle
ao s tratos JBra/itdeiros, que havião cor¦In -cut
socorro. Pátria! Le nas
eii seu socdnjr
rido
entranhas desces pertendidos amigos da
! %ê cifmo eües depaz e do socego
íéndém o trono ! Se o exffrangciro que
pizá o nosso território deseja ver escrava â nossa Pátria , se é monstro conf
elíes , se é prêverso , os pérfidos ore1 !
^e eíle tempoo acolhem...
ecoem
rem a infelicidade -de ser honrado,.se
quer ser livre Brazilèiro, eü-o escatidalosameute assassinado com deshonra
da Nação! liadaró! perdeste a vida,
sim «o as « lao morreste : uni distincto lunar te cuardão as paginas da Historia do Brazii: se; as eterno na mexnoria dos homens livres: olha aCidaem luto : ouve os lade envolta
mentes da pobreza, ehorando em ti seu
Bèmfeitof, aqnelle que gratuitamente
curava suas enfeçniidàdes: sei as eterno,
repito, que só morrem os monstros
que %atropelláo a humanidade, em vez
de a çonsólàreni como tu.
E vós Naçoes do mundo, que vedes hoje os lirazileiros chorarem sobre a quasi cadavença Pátria , nao julgueis o lírazil comUma facposto somente de assassinos.
ção nos cegou , lauçou-nos os ferros ,
ainda domina*... mas esperai; o Bra2i,í e uma parte da America; a America e toda livre; o raio. da da iustiç£ derrubará uni dia os tyrannos que
nos cp primem.
*
Attendei,.incautos Brasileiros, parã qile vorf ikio tornciri^^en^an^ros
inimigos
ide mossa Pátria." lXse~^rõ^
O
clamar
p^Uca FH,I--_|, i.0
w^-\
^f"

Artigo CommunicàdOo
.A morte d'hurn homem nao é fca
morte
^todos : à morte d'hum LiNão se
1 eral nãtT" m^d^JLâberdade.
capacitem os tiranos, que por ser roubado aos Liberaes hum dos seus priineiros , e mais esforçados defensores ,
o partido deo hum sd passo á retahorroroso atguarda: pelo contrario o
tentado cominettido ua pessoa do illuatre
Iledactor do Observador Constitucional , depois de recommendar duplicada
energia , e vigilância da parte dos op- |f*
com os oppressôres , não
para
priinidos
fez m/is , que mostrar aos olhos do
inunctfrate onde pode chegar o legitirno enthusiasmo ^de hum povo nobre,
e valoroso , que propugna pela Liberdade# de uma Pátria , que de balde
Ênganão-se os
se intenta escravizar.
desfei,
çrerii
que
,
quando
perversos
tos de algum , eu alguns dos mais renitenles propiagnadores da Liberdade ,
o resfo com facilidade se deixará vencer. # A desfeita de hum homem hoje
•em dia
destro, e corajoso,
por mais
e ínais^ o signa 1 da
que elle seja, não
dissolução do partido , que segnia.
Depois* que a civilisaçâp se tem difaiv
~e
observa-se diadUío
,i._..„ K que não à »i«ude por mã- .
"_-1
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is .tara £ e étransc'eti3e|téê,-'. ejue •areça
ser, que •nao seja succedida po outra
igual, luzesÉ nelas luzes, coragem pela
coragem, e, o que vale por tudo , o
amor da Pátria , e da Liberdade pelo
amor dgi l^ytria , e da Liberdade. A
perda , não à duvida", é considerável,
mas não irreparável. A penas o Soldado é arrancado do seu posto , eis
que novos defensores em tropel disputão a gloria de lhe-occupar o lugar. A
causa á tão justa, tão santa, e tão
sagrada , que um $o de seus sectários
se nâo recusa de lhe oferecer a vida
em holocausto. Todos tem gravada
em seu coi^c^o a invariável sentença —•
Dulce, et decoram est pro Pátria mori
E á vista de hum tal exemplo não
tremercis hum dia , Tiranos ; será
por
accaso inexgotavel o i/osso orgulho , e
ousadia; Desénganai-vòS , monstros; a
Liberdade tem collocado o seu Tempio na America , suas muralhas éao
os nossos peitos , e seus altares os nossos corações. São sâo mais brutos
selvagens sem ordem , nem disciplina
qae defendem esta Protectora da;|íu»
manidade $ suas guardas agdBte^pará '
sempre serão heroe^f ^
precedidos
do facho da razão , e da justiça reünem â par de hum valor incrível üma prudência 5 e constância
, que não
é fácil exprimir,
Sre Redactor. — llemetto»lhes essa
carta escripta por huma Ex.a a hum
seu amigo residente fora desta Cidade,
será ella mais huma
da dor , e
prova
do horror ,
que causou o execrando
assassino do Doctor Badaró.
\
Meu Amigo do Gorado.
Mostrou e desempenhou o Sr. Ja:
pi-Assu o epitheto , que o infeliz , e
mal-aventurado Badaró lhe deo
, chaMando lhe Mero
, e Caligula ; poucas
»oras passarão,
a alma de hum,
que
e outro se não unissem no corpo
do
infame assassino de hum»Cidadã<|
probo , e liberal ;
horas
poucas
, torho á
dazer, se
passarão, que aquella fúria
do inferno Japi-Assú não
puzesse em
pratica o plano mais vil, mais cruel,
e mais escandaloso
, que a terra do
Brasil tem *isto. Não me consta
,

i

que se fizesse hum assassinato maiV
escândalos^ que este,
que Jãpi-Asàrç
acaba de fazer. Ihimn àuctoridade
,
hum homem publico münt chamai;
os Aliemães , que trabaihãa| em sua
chacra ás tfiize horas da noite , faz-lhes
promessas, e ordeiiá-lhes , que ínaten*
Badaró. Os assassinos Aliemães o esporão á porta da sua cáza 5 dão hum
tiro de pistola á queim^ rònpâ sobre
huM virilha , cie que morre no dia
seguinte. Logo que roríipeo o dia to*
da a Cidade soube,
que Japi-Assú
era o assassino j porem este nmnstro
passeou toda á manhãa á cavallo pela
Cidade, mas ás onze horas da manhãa
a casa do monstro estava cercada
pelo
e
03
Aliemães
povo ,
prezes , e ás três
horaS dá tarde tirad;*' a Devassa, e
pronunciado o réó .lápi-Asstí"', que se
tinha refugiado , e escondido na caza
^
do Commaii|lante
rias Armas, o qual
logo que soube,
que tinha sido elie o
assassino, foi participar isto ao GpYérhO, e de casa do mesmo Coimnandante deve ser
passado hoje para a
euchovia da cadea
publica. Eis como
acabào os inimigos da .Pátria, dos Patnarchas da Liberdade , e da honra !

Mr., Badaró foi honteiti enterrado, acompanhado por mms de SOO toclias , e cinco mil
pessoas.
Ihzerão-lhG os liberaes pomposas honras íunéres. Acabou, mas acabou com honnT, com
gloria, com sentimento, saudades, e lagrimas
desta pOvoaçíto inteira , e talvez de ioda n Provincia. O monstro vive ; mas como vive ? DVjui
á poucas horas estará entre aquelles mesmos, a
quem ainda não ha oito dias, sentenceou á forca : a mesma sorte o espera ! O acòmpanhamento funeral passou pela porta do assassino , alli
sé demorou o corpo bastante tempo , e ao som
de instrumentos lugiibres cantarão os Sacerdotes;
o lfyiri.no da morte , de maneira que foi ouvido
pelo assassino, que ainda estava em casa do Commandante (ias armas. Como estaria aquella aima, se 6 que a tem!
Como estaria aquella
consciência , se é que a teve ! como estaria a*
qucllc coraeao ? aquelles, olhos ? aquelle cérebro?
Meu áulico desculpe a lettra, que eu não
sei o que escrevo ; porque tenho diante dos;
olhos uma figura do inferno com a cara d&
Japi-Assü.
A Cidade está em toda tranquillidade , o- »
bserva-se uma mixtura de sentimento
honrado , e sempre lembrado Badaró, e pelo
de furor
contra a execrável conducía do assassino.
pao unas horas e três quartos, e o assassino ainda não está na Cadéa. Chegou ordem dtfrRio para ser elie deposto do Emprego e re-»
meítido para á Curte.
Cidade 23 cio corrente.
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