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tiorningd
:a tas em dous do se ti7s trabalhos histaa
'ricos e.Antonio Joaquim de Mello e, posteriormente, José Domingues Codiceira•
to equivocaram, guando consideraram
.(proclamação, o manifesto sara data
apparecido depois daquella, manifesto
Asse era conhecida no Rio de Janeiro a 26.
de Julho, numa época em que, sem tea
le gra p ho, as communicações eram feitag
:por navios de vela.:
•
Era impossivel que "i5 imperadot pda
desse, dois dias depois de proclamada
aqui o movimento revolucionado, baixar
, um decreto suspendendo nossas garantiaS
',.constitucionaes por haver o rebelde Mam
nocl de Carvalho Paes de Andrade proa
I, movido a desmembração da provincia de
kPernambuco e (outras no norte a titula
; de Confederação do Equador). Era ima
s possivel que D. Pedro I, a .27 de Julhoi
publicasse,, como publicou na arte, uma
proclamaçao dirigida ás tropas sobre o
manifesto, cujo apparecimento aqui se
dava como ern 24 — tres dias antes. Era
impossivel ainda que o manifesto de
Paes de Carvalho — se tiveSse aqui aia,
parecido a 24 de Julho, fosse como foi
publicado no Diario do Governo 'da corte,
de 30 de Julho — seis dias depois. Era
finalmente impossivel que oito dias após
a proclamacão da Confederação do
Equador partisse do Rio, como partiu a
2 de Agosto, a esquadra de Lord Coa
thrane, para dar combate aos insurrectos
pernambucanos.
A proclamação se desi, pOrtantci, Mia
71es daquella presumivel data. Foi a 2 de
Julho. Provam-no John Armitage em
"sua allistoria do Brasil); dr. L. F. da
¡Veiga, lia-sua (Synopse chronologica das
revoluções havidas no Brasil); Pereira
Pinto, em seu estudo historia° (Confea
deração do Equador, na (Rev isfa do Ina
stituto historia() brasileiro); Mello Moa
- raes; na aChronica geral do Brasil):
A esses argumentos deve ser junta õ
- de maior peso: 4A Historia da Indeperi%
derreia), de Varnhagen, só agora appare
tida- ao tomo LXXIX, parte anno da
1916, da, (Revista do Instituto Historie°
BraSi1eir0», Diz o notavel histnriograa
pho:
"aTiran- poi tini Paes de "Andrade
Mascara no dia 2 de Julho, lançando as
proclamações já -preparadas, convidando.
a todas as provincias do Brasil a formarem uma confederação que se chamaria
'do Equador... Perfilhou inteiramente
para sua federação a Constituição da CoLambia o adoptou uma bandeira tricolor
ampliada com palavras P emblemas»
l(Pags. 423.- 424)„,
Provado assim . cabalmente Mie a ona
federação do Equador não foi proclaa
moda no dia 24, mas a 2 de Julho da
anno de 18,24 a-a- tanto que no dia 3 Paes
do Andrade officiava aos commandantes
das armas do Piauhy e do Ceará, pedindo-lhes accelerassem a nomeação dos
procuradores que deviam tomar parte no
grande. Conselho (Assembléa geral cona.
stituinte convocada para 17 de Agosto)
a- não ha motivo para que o Estado de
Pernambuco persista em feste.jal-a eni
Outra data, flue não a real. E como é
dever do Instituto archeologico. (art. tq
s dos Estatutos) procsder a estudo, disa
cissão, investigmqes e explorações
scieptificas concernentes á historia, geographia, - ethnographia e archeologia
Brasil, principalmente de Pernambuco?,
propomos:
Seja comiam
. brado a 2 de Julho, d'ora
"em deante," o movimento revolucionaria
Ll jw,, charlado por Manoel de Carara
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lho Pada de Andrade, o conhecido na
historia por .Confaderação do Equador.
Recife, 21 de Unho de 1917,,
Mario
São convidados todos na hociOS parai
.
tratarem do magno assumpto..
(Do niatio, de 26 de Junho de 1D17,a

• .
Conf4dertiaid 'dei Eqtüfdo, t3 Em rea
união extraordinaria de hontem, o Instia .
luto Archeologico approvou por unania
midade o parecer de que foi relator
dr. Oliveira Lima, resolvendo que a dal%
,verdadeira da proclamação do movimenta
revolucionario de 1824, em PeroarniaucOsi
era 2 e não 24 de Julho.,
(Digrio, de 28 do Junho de 1917_.))
_
" Um dos noÉsbe leitores pede-nos, 'anã
éarta assignada, a nossa opinião sobre a
mudança da gloriosa data commemorativa•da Confederação do Equador, de 24
para 2 de Julho.
Das publicações feitaã na Diarto
Pernambuco e das noticias das sessões dó
Instituto Areheologico em que se tem
tratado disso, nós não descobrimos ainda
nenhum fundamento sério para essa mua
dança. Hontem o Diario noticiou que,
em sessão extraordinaria da vespera,
Instituto approvára, por unanimidade, oi
parecer do erudito Dr. Oliveira Limaresolvendo que a data verdadeira da pro-1
Clamaeão do movimento revolucionaria
'de 4824, em Pernambuco, era 2 e não 24.
de Julho.
,Si o relatoria iliustre historiador.
pèrnambucano é moldado no seu artigo
de 17 de Junho no Diario, elle pouco ia-'
fluirá na nossa convicção de que a data
da proclamação, si não foi a 24, tambem
não foi a 2 de' Julho. Assim, nada mais
natural do Mie esparar a publicação desse
relatorio.- a-a Gonçalves Haia!,
Et L(Propincid, de 29 de junho de 1917.,))
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CONPEDERAÇÃO DO EQUADOR

O illustre jornalista' Dr. GonçalVn
Maia, conaultado por um de seus leia
torce, /espondeu hontem pela Provincia
'que nao vá fundamentos para mudança
da data em que era commemorada, neste
Estado, a Confederação do Equador,
Aguardava o parecer que relatou o dr.,
Oliveira. Lima e foi approvado pelo Instituto Archeplogico.
•Prova S. S., com esta resposta, calenão leu o que se discutiu no Instituto,
pois o voto daquelle eminente bistorioa
grapho foi publicado no Diario de Pernambuco de quinta-feira ultima.
O facto em resismo é este: Antonia
Joaquim de Mello, tratando da Confederação do Equador, deu-a como proclamada a 24 de Julho de 1824. Nel/e se
baseou José Domingues Codiceira. Dahi
festejar-se, a 24 de Julho, o movimenta
revolucionarlo de que foi arictima frei
Caneca.
ographia desse martyr sã.
O autor da bi
enganara. A 24 de-Julho fora publicado
um dos manifestos de Manuel de Carvalho e não a proclamação da Republica;
Sitie fOra es p alhada a 2 de Julho.
As prova são de toda ordem. Que a
revolução .relientou a 2 de Julho escreveram os historiadores John Armitage,
L. F. da Veiga, Pereira Pinto, Metia
'Moraes, Varnbagen, Lima Freire e Pea
reira da Costa. Que não -pudera ter exa
plodido a 24 de Julho, nos ensina a logica dos factos, pois a 26 de Julho — 4.11:1
horas apenas; decorridas a_sa o imperado
-

baixava um decreto suspendendo nossasl
garantias constitucionaes, (por haver ri
rebelde Manuel de Carvalho proclamado
cl Confederação do Equador>.
Naquelle tempo não havia telegrarà
e as noticias eram levadas por esnbarcaas
pões a vela.
Este argumehto 'clã série dos Zjird
'existem, possue força bastante para saro-yar que o movimento revolucionario não
podia ter rebentado aqui a 24 de Julho.,
Outro de valor, por exemplo, foi o,'
hpresentado pelo conego Pereira Alves O
constante do archivo\do cabido olindense:
A 6 de Julho de 1824 se reuniram os co-;
negos para tomar conhecimento de um,
officio do viÉ.,; ario Capitular, no qual estas
autoridade pedia segurança para as preal
piosidades da mitra, devido á revolução.o
Si esses argumentos não são conviria;
cente3, é porque o illustre jornalista i
possue outros de maior peso e certamente os publicará.. a.a. Mario Mello,
secretario.,
(Do Dianio, ie 30‘de Junho de 1917.)11
• O Diarid dc Pernanibtréb de 28,
ta-feira, e de cuja redacção faz parte o,
secretario do Instituto Archeologico, pua
/Oleou a seguinte varia, entrelinhadas
a Confederação do Equador —
;Sessão extraordinaria de hontem, o
, Instituto . Arcneologico approvou, •
•por unanimidade de votos, o pare-cor de que foi relator o dr. Oliveira
• Lima, resolvendo que a data verdadeira da proclamação do movimonto revolucionario de 1824, em
Pernambuco, era 2 e não 21 de Ju-.'
Tendo sala Solicitada a minha opinião
ff respeito, eu affirmei que, si a Conte-j
deração do Equador não foi proclamada'.
a 24, como era a minha convicção, tambens não o fora a 2, como entendia-o
stituto: Em todo caso esperava a publia
Cação do relatorio.
Hontem, por uma publicação do secrea n
I.ario do Instituto, se vê que não lia mais
nenhum relatorio a publicar. O que
existe a respeito é o que já está publia
elido no Diario.
Assim, estou na obrigação de mostrari
-que o Instituto Archeologico, velha'
guarda das nossas datas.- historicas,'
errou, por unanimidade de votos, pretendendo alterar o nosso calenda,rio, mudando para 2 a data de 24 de Julho, que;
assignala o heroico movimento separa- I
tista e republicano de 1824. Gonçal-, 1
)es Mala:
:(Da Provinda, de 1° 'de Julho de 1017.)j
f
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Remettem-nos da Secretaria do

tituto Kr-Cireffogico t

Tom

"— O sr. deputado Gonçalves Maia;i1
após a leitura do relatorio do dr. Oliat.
veira Lima tombem subscripto pe
srs. drs. Pereira da Costa, Mario Mo tg
Thomé Gibson e Fonseca Oliveira o Fim(
blicado no Diario de Pernambue0
quinta-feira ultima, escrevesi na erl.;
vincia o seguinte:
"MOA
"Assim, estou nd bbridateld
trar que o Instituto Areheologloo i 5/e1flffl
guarda das nossas datas h1storica4,
rou, por unanimidade de votos, preten
dendo alterar o nosso calendario,
dando para 2 a data de 24 de JUM
assignala b iheroico movtmelat%
paratista A repalidantaiit.nj ukj • •
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O enstitnto Archeologic,o Pernambucano ao,ata muito a opinião do pro-moto jornalista e estará prompto a
emendar o erro; se o fará, entretanto,
depois que s. s., penetrando no domínio
das provas, mostrar as poderosas razões
que tem para declarar que não estamos
com a verdade historica.
Emquanto não o fizer, ha de perrnittir
que prefiramos errar com a logica dos
fatos e com o que ensinam os historiadores John Armitage, L. le da Veiga,
Pereira Pinto, Mello Moraes, Varnhagen, Lima Freire, Pereira da Costa (I
etliveira lima".
(Diario, de 2 de Julho-17.),
teiserriero ARCHEOLOGICO
Realizou-se hontem, segundo annue'ciámos, na sede do "Instituto Historieo
e Geographico Pernambucano", no "Gymnasio", a commemoração do 93° anniyereario da Confederação do Equador.
Esse glorioso feito dae historia brasileira que se festejava a 24 do corrente,
passou a ser commemorado, por aquella
associação, no dia 2.
Com a presença das altas autoridades,
teve togar ás 13 horas, no salão de
honra do Geormasio, sede provisor ia do
Instituto, unia sessão magna, que foi
presidida pelo si'. desembargador Primitivo de Miranda.
Usou da palavra, em nome daquella
illustre corporação, o dr. Fonseca de
Oliveira, que se demorou na tribuna,
por muito tempo, fazendo o historico do
movimento dos estados do nordeste do
paia em prol da Republica.
Em seguida, foram inaugurados os retratos dos socios general Joaquim Iguaelo, dr. Mario Mello e do saudoso d. Luiz
Raymnndo da Silva Britto, ex-presidente do Instituto.
Encerrada a sessão, dirigiram-se todos, SOCiO3 do Instituto e convidados, em
autos, para o largo de Cinco Pontas.
Alle após o discurso do dr. F. A. Pereira da Costa, foi inaugurada a lapide
carnmemorativa do fuzilamento de frei
Joaquim do Amor Divino Caneca, que,
com ii companheiros, tombou por sonhar com a Republica em 1824.
Os actos "foram grandemente concorridos.
Duas bandas de musica abrilhantaram
as solennidades.
Urna guarda do honra prestou eontipanelas ás altas autoridades.
.(Da Província, da 3 de Julho de 1917)e
O amo DQ INSTITUTO AR—Canouicaco
1
()UAI:4 não valia a pena tratar sobre
O erro de uma data resolvida pelo Instituto para a nossa historia, no mesmo
dia em que UTOP Poirça do exercito, com
as suas carabina._ em guarda de honra,
1101 obriga a ~liar a nova data.
Como, porém, essa febre de mando-,
ULMO não será eterna, e como, escrevendo para o publico, devemos apresentar os elementos que autorizem, amae
a mudança de tudo quanto se este
'violentamente fazendo, até nos domiaios da atesada, resolvemos dar com~aso á nossa palavra.
O Instituto Archeologico, por unaniealalade do votos, e apea um brilhante
~orlo do histoeiador Oliveira Lima,
+decidiu que a dafa da proclamação da
C4nfedeltifga do Equador é 2 e não 24
ealte Ano, -como, em virtude de lei, está
alam! ephemerldea Idetorkeee

DIÁRIO OFFICIAL
O Instituto decidiu mal, ou antes, decidiu levianamente, si outras provas não
existem, além das constantes dos rela
'todos o artigos ultimamente publicados
•
no Diario.
Trata-se, como sabem os leitores, do
glorioso movimento republicano e separatista que se concretizou nessa Confederação do Equador de tão' herolea existencia, quanto epheniera.
E, propositalmente, nós dizemos republicana e separatista, para asgignalar,
de passagem, a incoherencia dos que,
glorificando, hoje e com accentuada justiça, os heróes mareyres dessa revolução, repudiam e profligam os impetos
separatistas que, muita vez, as
dados e o descaso da politica centralisadora do Brasil, com relação ao norte,
nos tem despertado aqui destas columnas.
Revolta eminentemente republicana.
O seu chefe, o "cabeça", como se tê no
termo inicial do processo instaurado por
ordem imperial, era Manoel de Carvalho Paes de Andrade. E, quando Luiz de
Mendonça, de parceria com Antonio Carlos, lhe foi propor do suhmetter-se ao
rei, elle gritou: — "Republica c só Republica! Morra para sempre a tyrannia
real!" (Martyres pernambucanos).
Movimento separatista. Se ',não bastassem a propria rebeldia e a fórma de
governo adoptada, ahi' estariam os artigos do Cypriano Barata e de frei Caneca, no Typhis, a alma, talvez, de todo
esse movimento, e onde elle exclamava:
"Do Rio, nada! Nada queremos do
Rio!"
E, hontern, como hoje, o Rio era o sul.
São ligeiros episodios, ou anecclotas,
para amenizar a aridez historica.
Aliás, não nos lembramos onde temos
lido que, na historia, não ha como as
anecdotas: e as anecdotas verdadeiras
são a historia.
O leitor não perde em recordar, em
duas linhas rapidas, o que foi esse movimento. Isso esclarece o raciocinio.
Sete annos antes, fera a Revolucão de
17, republicana tambem, e separatista.
E sete annos não são sufficientes para
annullar, num povo, os residuos de uma
revolução que çustára muito odio, muito
sangue, muitas vidas preciosissimas, o
que apenas• fera suffocadá pela força
bruta das armas. O povo ficára o mesmo.
A alma revoltosa pernambucana a mesma. Le-se mesmo nas Ephemerides nacionaes de Teixeira de Mello: — "Renovam-se em Pernambuco (1824), pelos
escriptos de Cypriano Barata, as idéas
não extinctas da revolução de 17".
Mas, agora, no sentido da independeneia absoluta, não republicana somente,
mas de separação do resto do paiz.
- Como vêem os leitores, a historia é
gloriosa e é doce de recordar.
• Mas os artigos longos são fastidiosos.
Mesmo que pressa -temos nós, si as nossas palavras, ou o nosso esforço, já não
têm o poder de afastar essa impertinente
collaboração da tropa na nova mentira
official?
Nem devemos ter pressa em assume
ptos de reconstrucção historica, ou seientifica.
Vamos devagar. • Gonçalves Maia,
(Provinda, de 2 de julho de 1917).
e O ERRO DO INSTITUTO ARCHEOLOGWO

Não é por prolixidade, ou redundaneia, que, patenteando uma decisão errada e unanime do Instituto sobro umadata da nossa historia, estejamos a assignalar os antecedentes historicos.
,Em historia, isso tem importancia
capital, e, no caso presente,. tem a yane
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tagem de ir logo, frizando os erros doa
'que, sem ceromel°, ou sem proprtee
, dada, eallam em proclamação do movimento revolucionaria de de julho,
ou, o que ainda está mais errado, escrevem que a revolução de 1824 rebentou a 2 de julho.
Nem unia cousa, nem outra.
E' um erro, affirmamol-o nós.
Mezes antes da proclamação, não
do movimento revolucionado, mas da
Confederação, o Times, de Londres, em
noticia sobre o Brasil, assignala.va a
inquietação dos animos e accrescentava
que «Pernambuco se preparava para declarar-se Republica».
•
Si a memoria nos não falha de todo,
isso deve constar de uma das correspondencias publicadas no Typhis, de
frei Caneca e que não temos á mão
neste momento. A revolução estava nos
espiritos, como muito bem se deprehende de Oliveira Lima, historiador do
nota, na sua obra Pernambuco e seu
desenvolvimento.
• Estava, mesmo, niais do que nos espirito3; desde fevereiro que estava na
rua, como se diz hoje (Synopsis chronologica das revoluções e motins do
Brasil, do Dr. Luiz F. da Veiga) e
como vamos vete
Já a situação de animo era a situação intensissirna que vimos, quando
Pedro I, o mesmo a quem a Camara
Municipal, em nome do povo, havia
agraciado COM o titulo de — Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo — desfechou em 12 de novembro
de 1823 o golpe de Estado,. dissolvendo
.
a Constituinte.
Esse golpe traiçoeiro fera mal recebido pelas Provincias do norte, principalmente Pernamubco. O Typhis Pernambucano comparou-o ao 18 Brumario, que, como os leitores sabem, relembra o acto dictatorial do Napoleão,
dissolvendo o Poder Legislativo, logo
após a sua volta do Egypto, em novembro.
Achava-se então á frente da administração pernambucana Manoel de Carvalho Paes de Andrade, suspeitado .já
por suas idas liberaes, e, no intitit0 de
prevenir os rumores de revolução, que
corriam, como se lê em Abreu e Lima
(Historia do Brasil) o Imperador nomeou presidente a Francisco Paes Barrete, morgado do Cabo, e, algum tempo depois, marquez do Recife.
Quando elle foi assumir o cargo, Paes
de Andrade se recusou passar-lhe o governo, dizendo-se eleito pelo povo. E,
de facto, o fera, eleição confirmada,
aliás, mais de uma vez.
Os officiaes Seara e Lamenha,
frente de uma força, competentemente
embalada, dirigem-se - ao palacio, prendem a Paes de Andrade, e o recolhem
preso á fortaleza do Brum.
Isto se passa em 20 de março do
1824, quasi quatro mezes antes de 2 da
julho. A guarnição do Brum se revolta em favor do preso e o repõe no governo. O povo estava do seu lado. E,
com o povo, a maioria das forças, pois
as unicas que não adheriram, foram as
aio tinham acompanhado, na diligencia, a Seara e Lamenha, as quaes, com
estes deus offidaes, se retiraram para
Barra Grande, onde se 'fortificaram.
Não ha ahi um episodio que não seja
Positivamente historie°.
Ora, todas essas cousas, que se ima
sevam meses antes, parecem eufficientes para caracterizarem já um movi.
mento revolucionario, que o Instituto,
eom a cua autoridade moral de senti-,
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1
' relia da nossa historia, e .invocando
!Carlos hisLoriadores, affirma que só
rebentou a 2 de julho:
cals provas são de toda ordem. Que
ft revolução rebentou a 2 de julho, es¡crerem os historiadores John • Armitage,
- Pereira Pinte, Varnhagen, Luna Freire
ie Pereira da Costa.» (Diar(o, de sab•
harto,' 30.)
Nem esses historiadores escrevem tal
p ousa, pois não só havemos de mostrar
c que eitos escreveram, como os leitores já viram o que, desde fevereiro,
succedia, e que Ousas se passaram em
ruam e abril.
Era a rebellião; era já a adesmembraçãoa, segundo a palavra empregada
depois no decreto imperial que nomeois
commissão militar para o processo.
E estamos ainda em . março. De modo
que vamos, de erro em erro, mostrando
corno o Instituto podia chegar ao erro
iatid é - objecto deste debate.
Gon"
Porque ha melhor, ainda,:
raives Maia.
't(Da Provinda, do 3 de julho de 1917j1
•
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INSTITUTO NNHEoLocial

Dg historiadores do Instiell'h, qnti,
iproviéeriamente e nom a icollaboração
da tropa, removeram a data de 21 para
2 de julho, sob fundamento de que
fóra nesta* ultima que rebentara a revolução de 1824 (Diario de 30) poderão
'dizer que os Pactos rememorados nos
nossos artigos anteriores não bastam
para caracterizar uma revolução.
/Ia, porém, outros.
Na arte, a attitude de Paes de Andrade foi considerada tão grave, importando já numa adesmembraçãoa dá
•integridade do noyo Imperio, que uma
esquadrilha foi enviada ao Recife. E,
abi chegando, o commandanto João Taylar, da sua fragata A'itheroy, deitou logo
um manifesto, ou proclamação, (1° de
abril de 1824) evocando os horrores
ala guerra civil, o dever do respeitar
as autoridades constituidas, e outros
1) av e.) e s costumeiros, terminando por
lleelarar aos pernambucanos que "só reconhecia corno presidente da Provincia
no morgado do Cabo, o Exmo. Sr. Paes
Barreto", nomeado pelo imperador.
Era, no Brasil, o primeiro acaso polliticoa, o acaso» virgem, de duplicata
de governos, e, si essas consas agitam
'ainda hoje o mundo politico e provocam
até o bombardeamento das - capitaes,
imaginem os leitores naquella época e
estando em jbgo a integridade do Imperio o o prestigio pessoal do imperador.
Nada tendo conseguido, Taylor, em 8
de abril, declara o bloqueio das costas
de Pernambuco.;
Isso no mar. •
•
Em terra, em algumas localidades
tio sul da província já se combatia. .1%.
na capital, o patriota Emiliano a frau-.
te do seu, numeroso grupo de -popua
tares, municiados de machados e oua
tras armas, preparou-se, para, em 22'
"Ide junho, dar um saque em regra nos
«corcundas», como , eram conhecidos os
5--partidwrios do Morgado, chacina gue
se não consumou, . Porque a isso se
roppoz o revolucionario Agostinho Rezorra, acommandante de um dos batalhões da facção anarchistaa, segundo a
rda:tlaracrio ale uma das testemunhas do
processo em que foi afinal condemnaa
1 do á morte.
•
Todas as leStpluplill tosstatara
. Ula faaiQa
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• Era, portanto, a revolução, a nva- um batalhador incansavel das reivindia
lução caracterizada, com todos os cens cações historicas p ernaffibucanas, escrea
desvarios, essa mesma revolução que o vou um opusculo: — Exposição do$',
Instituto diz que só rebentou muito factos que' comprovam a prioridade fk
depois, em 2 de julho. •
_Pernambuco na independencia
Emquanto se dão essas cousas; os nat. E, ao referir-se a essa data do 24
boatos fervem e completam o quadro de julho de 1821, dealara em uma nota'
da agitação.
que resumimos :—aPereira Pinto diz
Annunoia-se à vinda de uma esquaa que foi 2 de julho, Citando um ime
dra portu g ueza, que partira do Tejo.; presso com essa data; mas não foi essa
E foj. então que Paes de Andrade, O imoresso que deu bandeira á revolução
presidente revoltoso fez espalhar, em e sim outro sem data que vem na Diot
2 de julho, um manifesto, não procla- graphia de alguns poetas e honre<
mando a Confederação do Equador, illustres de Pernambuco,
commen-•
Atem se- referindo ás outras províncias dador A. 3. de Mello, tornodo1.°,
pagInt
do norte; não ha, naquelle ou neste 276, o que termina:—Viva a Confedesentido, uma só palavra, mas Unica- ração do Equador!»..
mente concitando os habitantes da proa
O commendador
. de Mello,
:saneia a se reunirem para a luta.
Rue essa proclamação apparecou a ff
E' dald que vem, que se origina
de julho.
erro do Instituto.
Codeceira não é um testemunho des.:
Certamente que havemos de publia Presivel.
car esse documento; mas convem logo
Depois, o aestimPto só foi tratado'
ir assignalando as improbidades dos em 1903, ha quatorze annos, pelo hisque, sem a consciencia do historiador, toriador Pereira da Costa.,
e, para impor uma falsidade, illudem
Por fim, 'agora, ha dias, pelo histoa
publico.
riador Oliveira Lima, em rum artigo
Ainda ante-hontern, 2, em um edito-, do Diario, cle 17 de junho, que serviu
ria' do Diario de Pernambuco, com o de base para
a deliberação do Instititulo Confederação do Equador, se
auto.
isto.:,
Aliás, Oliveira - Lima, que, como bis'Aproveitando a retirada da esa ‘,oriador, Ré de uma probidade impeccaquadra, que ferra chamada á Côrte, vel; nunca faltou em (proclamação do
Manoel do Carvalho Paes de An- movimento revolucionarioa, nem disse
drade espalhou a 2 de julho de que a revolução de 21 rebentara a 2
/824, um impresso proclamando a do julho». E todo o seu brilhante artig o não é, segundo declaração propria,
Confederação do Equador.
Concluia assim:, Brasileiros1 sinão um resumo do, trabalho de PePequenas considerações só devem reira da Costa.
. estorvar pequenas almas; o mo- . Pereira da Costa é tambem um dos
mento é este; salvemos a honra da' nossos historiadores e talvez o mais
patria e a liberdade, soltando o paciente. um pesquizador incansagrito festivo r Viva a confedera- vai das nossas cousas hietorieas s e do
urna encantadora boa fé, e modestias'
vão do Equador!»
tias, justamente esses predicados exSomos, assim obri gados á assignalar cluem a presunmção da infallibilidade.•
a corajosa deshonestidade scientifisa No seu trabalho sobre as duas datas,
que atirou ao publico /essa mentira _elle farejou os archivos, respirou a
historica. Porque esse manifesto, si poeira dos velhos documentos poldás
não consta, corno outros,, das peças do do tempo e da traça; exaavou o rireprocesso de frei Caneca, consta entre- sente e o passado com urna pariencia
tanto, da Historia do Brasil, do general de formiga; mas, apezar disso foi inAbreu e Lima, edição de 1843, pagina duzido a um erro, dando como proela.
124, da parte dozumentaria do 2° torno. InetVio da Confederação um. documenta
E aquelles 'que duvidarem da impro- que, nem as palavras, nem as conjectue
bidade do Diario de 'Pernambuco, no ras o autorizariam. •
s sen editorial de ante-hontern, 2, podeProclamações, essas aproelamaçõoS
rão Verificar, inda. ao Gabinete Por-, malvadas» do decreto imperial, houvei
tnguez o pedindo ao attencioso biblio- numerosas nessa epoca agitada.
'thecario, padre Casemiro, a obra que
Só DOS autos do processo de frei Ca.;
está na estante Ferrer.
neca existem ires, como corpde de deE ensaantrailão e referido manifesto lido: unia datada de 2 de julho, mas
com esta epigrapho em typó bem' preto: onde não ha uma só palavra sobre
Manifesto de Manoel de Carvalho Paes «Confederação do Equador); outra asde Andrade, procliimando a o»Yede- signacia tamboril por Paes de Andrade,
ra§ (to do Equador, publicado em Per- sem data, mas da autoria kdo talentosa
nambuco, no dia 24 de julho de 1824. -padresrevolucionario
Venaneio R. de
Gon- Rezende, que a escreveu e que tendo-a
Mas; vamos para diante.
çalves Moia.
mostrado a Paes de ¡ Andrade, este a
(Da Provincia, de 4 "de julho de adoptou e assignou; e a terceira im¥
4917).
pressa no Maranlifios
O emso DO INSTITUTO 'ARCIIEOLOGICO
-reá
Isso. nos autos.
.
• Por fóra, poderiamás Citar Por crema
IV.
plo. umas duas onde ecnsta Ur/ibera a
Oliveira Lima, prometteu, tonto". assignatura de Agostinho Bezerra, Fase
responder-nos
quando
tora.
pelo Diario,
gundo se vê do depoimento da teatea:
minassemos. Isso, nos obriga a abre- inunha jurada Izidoro ArddiNIS, eolrro
viar • os nossos estudos, para ter o pra- horada pelas outras; unia outra traria
zer de lei-o.
scripta na Historia de abreu e Lima
• Essa questão de datas, relativna (pag. 124) e a que nos referimos how"
mente ü Confederação do Equador, não tem; uma outra expedida para a Baa
é nova. Uns historiadores citam 2 de Ida e citada por Pereira da Costa, a roa
julho, outros citam 2.42 mas, . nenhum. lhas 329 do volume XIII da 1(evista;•0
desceu a minudencias.
assim por diante.
Em 1890, ha vinte e sete annos, o ve- • Proclamações, pois, não faltam. S'eT14.
lho Codeeeira, de quem -todos se tem-que, e isso é capita/ no debate,
!iram com saudade, e que era um com- 'mica que não se refere 4 Confe~ã
4)1Rdia Yiva da nossa historias além do do EqRacton, U
_Ele'4 êffidel.,..chts
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iho, justamente aquella que Pereira da
0.-.4)s1a dá coma a da Proclamação da Cone
federação do Equador !
Si não fosse o desejo de abreviar;
para lêr Oliveira Lima, mis mostrariamos que outros historiadores de nota
teem incorrido etei erro semelhante sobre datas da historia universal e levados pela mesma corrente que arrasou
o nosso illustre amigo, o historiador
pernambucano; mas precisamos abrep ar.,
.
.

GONÇALVES MATA: .

[(Da Pi'ovineld de 5 de julho
..—..—.

.

de 191_7.)]

.0 ERRO DO INSTI rrUTO À-RCIIIEOLOGICO

gaVia, no Estado, leis como a de 22
de outubro de 1001 e 26 de janeiro de
1902, commemorando o feriado de 24
de julho.
Para que o Instituto viesse, dezeseis
annos depois, alterar essa data, é que
possuia dados positivos e documentos
indiscutiveis, provando o erro dos nossos legisladores.
Entretanto, eis o que escreve o historiador Oliveira Lima, no ultimo penodo do seu artigo do Diario, de 17 de junho:
— faliam documentos comprobcki
Uvas tão decisivos que selam indiscutiveis, é porque tombem [catava a Manoel
.de Carvalho a intrepida fránqueza do3
revolucionarias de 1817.»
E' uma injustiça a Manoel de Carvafio Paes do Andrade.. Mas -isso é outra
questão..
Aliás, confessando que não ha documentos decisivos, Oliveira Lima não
destóa de Pereira da Costa, de cujo trabalho o seu artigo não é sinão um resumo. E o pruri° Pereira da Costa,
no seu trabalho publicado na Revista,
volume XIII (pag. aea) assim escreve:
«Documento -claro, positivo, sobre
assumpto, não se encontra absolutamente consignado no livro de registro
das portarias.»
Entretanto, encontrou, nos Mesmos
archivos da secretaria do governo, e
ainda lá estão, documentos da mesma
época
Pa,ueriamos 'ficar ahi, dando a nossa
tarefa por acabada, pois que esses doua
ultimes testemunhos são valiosos. Mas
a lealdade na discussão exige que Oliveira Lima não tenha surpresas e conheça o nosso pensamento integral, seri
reservas, para combatei-o lealmente.
Assim, já se fica sabendo que foi se»t
um documento positivo, cla ro, insophis..
macei, que o Instituto commettpu a le.
viandade de alterar Q nosso calendario
historie°.
Arrastou-o a isso, naturalmente,
alogiea dos factos».
Vejamos si ella vale mais do que 4'
das citações.

Os estudiosas da nossa historia eae
bem que a data desse episodio que foi
a proclamação da anjederação do
Equador tem sido baseada, não em um
documento positivo, porém, ou em citações puras e simples de historiadores
precedentes, ou em conjecturas, dessas
que o Instituto. na sua communicação
de 2 de julho, á imprensa, entendeu de
'chamar a dogica dos factos».
Relativamente ás citações, a verdade
"è que, si ha historiadores que 'dizem ter
tido a proclamação a 2 de julho. como
.,Armitage (Ilistai'ia do Brasil desde a
Vtegada da famill'a real de Bragança,
'em 1808, até a abdicação do imperador
D. Pedro I, em 1831), ou Luiz Fran- isco da Veiga (Synopsis ehronologica
b'as revoluções e motins do, Brasil) ou
,Mello Moraes (Chronica geral do BraWil), ou Oliveira Lima (Pernambuco e
-seu desenvolvimento), tambem os ha
dignos de i g ual renome, que affirmain
ter sido a 24, como Antonio Joaquim de
Mello (Biographia de alguns poetas e
'homens illastres de Pernambuco), Cone(tara (Prioridade de Pernambuco na
'independcacia nacional) ou o padre Lino_
'de Monte Camelo (Biog raphia dê Franeisen Paes Barreto, morgado do Cabo,
1865).
' Haverá mesmo outros, de respeitavel
butoridade, como Abreu e Lima (Juisto'ria do Brasil), dizendo, ora que foi 41 2
GONÇALVES MALA:
ora, a 24: ou como Teixeira de Mello
;aphemerides), dando os mesmos main,
:(Provincia, de 6 de julho de 1917.)
,tecimentos como passados, numa- pagiO ERRO DO INSTITUTO ARCtIE0LOGICO
na, a 2, noutra a 21; ou como P.ereira,
.Pinto (Noticia historica da ConfederaVI
do Equador), affirmando que «a 2
i-deojulho.
Paes de Andrade alçou o penTodos os escriptores estão de -adeôrda
'titio da demagogia» cora a sua proelakiação, e to.1-libindo, come prava. o do- em um ponto e- é fale 'a, proclamação,
;comento lettra II, do fim do mni tra- datada de 2 DE JULHO, foi determinaria,
Inibo, Mas, vai-se ver esse doi:nine:no pela noticia da vinda de uma esquadra
H. e é a proclamação sem data, que portugue,za, destinada a reconquistar o
'abreu
e Lima assevéra ter sido publi- Brasil, que acabava de romper a união.
tm
com a inetropole .. Mas nunca a necessiIçada em 21 !
Como se vê, ha para todos os pala- dade de proclamar a Confederação.
Pelo menos, isso. está claro nesse do"-,
ares; a confusão não pode ser mais
completa. E, neste caso, o evitaria daa Cumento. onde só não se falta em Çon-i
citações dos historiadores, a, manai; que federação' .
`ustejamos a discutir que uns são melhoEil-o:
a'es que outros, o que é um tanto peri— «Habitantes dás provincias do NorIgoso, deve ser posto de lado, para eu.. te do Brasil !
.lcararmos, então, o outro criterio, o da
A providencia que véIa constantetalogica dos factos», quo o Instituto ad- mente sobre a nossa felicidade, continúa
. piou e que o levou a essa erradissima a encaminhar tudo para que mais faecisão unanime, falseando a historiai cilmente possamos conseguil-a.
miudando uma data, sem um fundamen-.
Mo satisfeita S. M. T. de ter, desrfto sério e positivo.
Potica e atrevidamente, dissolvido a soPorque — e convém liquidar logo esse berana assembléa constituinte legislatiWiolondi,o0, eaonitiieeset,w
ai, ápoarnqauleyse
de passar
a d
o me«do va do Brasil; de ter 'atacado desta sorte
falta
a soberania nacional em as angustas pesitum documento positivo e clara, quem a soas de seus representantes, procurando
)confessa, num louvabilissimo movimen- asSani dividir-nos, e animando o Rei de
to de sinceridade, é o proprio historia- Porioaal para vir atacar os nossos la11.9.t Oliviiira Lima------ -ves; depois de nos haver exposto . R MIIR,
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guerra injusta e iniqua, bem que estae
mos certos da victoria, brasileiros !
Quem tal pensára ! Agora que Il iJS vê
expostos ás baionetas e canhões portuguezes, S. M. I. manda reunir todas as
suas forças na capital afim de defender
sómente a sua pessoa e desampara
aquelles mesmos que o elevaram ao
throno e lhe puzeram na cabeça a corõa imperiall Brasileiros ! O impecador
desamparou-nos; o que nos resta agora?
Unamo-nos para salvação nossa; estabeleçamos uni governo supremo verdadeiramente constitucional, que se encairegue da nossa mutua defesa e salvação.
Brasileiros Unamo-nos e sefemos invenciveis ! Palacio do governo, 2 de julho de 182-1.— Manoel de Carvalho Poe3
de Andrade, Presidente.»
Leia o leitor com attenção, e nos diga
si por esse documento estaria proclamada a Confederação. E NÃO LIA OUTRO com a data de 2.
Acontece, porém, que, entre as innumeras proclamações dessa época a gitada, todas sem data, chamando o povo
ás armas, depondo ,p imperador por trahidor, e terminando em vivas á Confederação do Equador, ora apparece uma
aPPend iculada ao manifesto datado de 2
de Julho, ora apparece outra. Assim, no
processo de -frei Caneca, apparece, como
corpo de delicio a que começa: (Pernambucanos, amigos e patricios 1». E
termina: — A's armas, pernambucanos 1
Viva a grande nação brasilra, independente e liberal ! Viva a Confeaeração do Equador! Viva -o , valente 220V0
pernambucano h>.
A que apparece em Pereira Pinto e
Pereira da Costa é a que começa;
— (,<Brasileiros 1 A salvação da honra
da !guria e da liberdade , etc.. ele.. e
termina assim: «Brasileiros 1 pequenas
considerações st; devem estorvai' pequenas almas; o momento é este; sulventjg
a honra da patria e a liberdade, soltando o grito festivo—Viva a Confederação
do Equador 1». .•
Todas são igualmente assignadas por
Manoel de Carvalho e sem data. Sem
querer entrar na indagação da verdadeira, porque isso iria demorar e nós
estamos anciosos para ler, a respeito,
Oliveira Lima, qualquer delias poderia
já importar na proclamação da Confederação do Equador e determinaria, porventura, as severas medidas do decreto
imperial de 26 de Julho, fazendo o estado de sitio e instituindo o conselho
militar para os rebeldes.
Mas COMO 1.1111 documento apnarecido
em Pernambuco, no dia V, poderia ser
• conhecido, no - Rio, a 26, em uma época
em que não havia telegrapho e as viagens demandavam duas semanas ?
Oliveira Lima chega, mesmo a ea-n
.
_
creven
Â verdadeira data é 2 e não
2/. Basta lembrar que o decreto
:moerial mandando suspender em
Pernambuco as garantias,- constitue
cionaes por motivo da «desmembração daquella provincia e out-as do
norte, a titulo de Confederação do
Equador, como se" manifesLa das
suas perfidas e malvadas proclamações» é de 26 de julho. Como poderia o levante occorrer a 24 e ser
conhecido no Rio, no dia imniediato, em época em due não existia o
telegranho

Ttealmente o argumento é impresAia-;
te aj
seria irres p andivel. si fosse

ne;i
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a assignatura de ,Manoel de Carvalho.
Paes ale Andrade; IV) a proclamação
aos "Habitantes da Bahia", assignada
por Manoel de Carvalho Paes de Anbrade, mas sem data; e V) uma proclamação aos "Illustres bahianos to mais
compatriotas do sul", assignada "Os povos das provindas do norte do Brasil",
lambem sem data.
Vê-se que o Diario Fluminense, felizmente, não pliantasiou datas onde não
as havia, o comprova-se o asserto de
Pereira da Costa, de que o manilesto
não passava de uma "peça compleinentar" da proclamação de 2 de Julho, pelo
proprio systema de publicidade que lhe
deu a folha governamental. A portaria
de 11 de Junho de 1824 figurava em
appenso ao manifesto, porque nella é
que se escudava Paes de Andrade para
clamar que Pedro 1 ,intentava abandonar
o Brasil aos portuguazes.
Para o dia seguinaga31 de Julho, estava annunciada uma critica minuden- ciosa daquelle acto de Paes de Andrade;
mas o autor da mesma só a poude es•tampar a 3 de Agosto, anonymamente,
na sobredita gazeta, fazendo-se a separata que correu com o titulo "Analyse
do manifesto publicado no Diario de 30
de Julho (in-fol. de 7 pags., Rio de
Janeiro, Typographia Nacional). E' talvez de José da Silva Lisboa, que, tambem anonymamente, deu a lume, a 3, 6
o 12 de Agosto, os folhetos "Appello'á
honra brasileira contra os federalistas
de . Pernambuco" e "Historia curiosa do
mau fim de Carvalho e Companhia a
bordoada de pau-brasil", além do inti,tulado "Pescas de tubarões do Recife em
Ares revoluções dos anarchistas fie Per, nambuco". Como corollario logico do
•que acabo de.- expor, fica inilludivelmente demonstrado que a data de 24 de
Julho, apposta ao manifesto de Paes de
Andrade por Abreu e .amia, é pura invencionice deste historio g raPhaa cujas
ideacões de tal natureza, além de evidenciadas por Varnhagen e Rio-Branco, qual já dissemos, lambem o foram
mais tarde por Salvador de Albuquerque e Pereira da Costa.
Acompanharatn-n-o, ao que pudemos
averiguar, apenas cinco eseriptores. dos
quaea só dois do certo peso pela valia
• .eriedacte de suas produccões. Falo.
.quanto a estes, de Antonio Joaquim de
Mello, que, por lamentavel obnubilação.
adoptou uma unica vez. , bem que em
termos vagos, a fallacia de Abreu e
Lima, não repetindo, porém, tal erronia,
nem em qualquer outro passa) do seu
trabalho de 1856, nem na collectanea das
"Obras politicas e lacrarias de frei Joaquim do Amor Divino Caneca"; e de
João Ribeiro, que acceitou recentemente
a^ data de 24 de Julho em sua "Historia
do Brasil" (Rio de Janeiro, 1914. 5' od.).
Os outros que, além de Mello te Ribeiro, perfilharam o "ente de razão" de
Abreu e Lima, foram: ,— 1) o padre
Lino do Monte-Carmello Luna, a paginas 21 da "Biographia do exmo. marquoz de Recife" (Pernambuco, 1865);
2) d. Herculana Firmina Vieira de
Sousa, a paga. 124 do seu "Reaumo da
Historia do Brasil" (S. Luiz do Maranhão, 1868); e 3) o. major José Domingues Codeceira, a pags. 95 do folheto "A icléa republicana no. Brasil"
(Pernambuco, 1894) e a pags. 71-72 do
Opusculo "Os precursores da republica
no Brasil" (Pernambuco, 1899). Este
ultimo, amianto, gosava, em Pernambuco, de grande e merecida reputação.
Note-se que nenhum desses trabalhos
bistoricos, aliás do insignificante prestigio na opinião nacional, juntou si_Ainsr, como os dois acima citados, um
liyislambre de prova 'á malsinada
..!:
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perfetactlo devida a Abreu e Lima, que
todos.elles se limitaram a repetir.
Eis agora, em recenseio muito summario, as autoridades cujo voto é a
prol da data de 2 de Julho como a do
rompimento da Confederação do Equador:
1) Armitage, a pags. 115 da "Historia do Brasil. desde a chegada - da real
familia de Bragança até ^ á abdicação do
imperador d. Pedro I em 1831" (traduzida do inglez por um brasileiro, Rio de
Janeiro, 1837), assini affirma: — " ..o
presidente proclamou em 2 de Julho, denunciando d. Pedro como traidor e dizendo que as suas intenções eram abandonar o Brasil aos portuguezes. Convidou-se egualrnente as provindas do
norte a recusarem obecliencia ao governo imperial e a ligarem-se em uma
alliança que se adenomitiaria Contadaração 'do Equador".
2) Abreu e Lima (mirabile dieta!),
como já vimos por linhas atrás, em
parte se penitenciou do seu gravissimo
peccado, reconhecendo, a pags. 39 do
tomo II do "Compendio da Historia do
Brasil" (Rio de Janairo. 1R43) e a paginas 336-37 da "Synopsis ou deduação chronologica dos factos mais notaveis da Historia do Brasil" (Pernambuco, 1845), que foi a 2 de Julho que
Manoel de Carvalho Paes do Andrade
convidou as- provindas do norte "a ligarem-se por um pacto, que se chamaria Confederação do Equador».
.3) Salvador Henrique de Albuquerque, ern seu "Resumo da Historia do
Brasil» (Pernambuco. 1848), no qual
consigna haver corrigido muitos erros
de Abreu e Lima, declara ter sido proclamada a 2 atle julho a Confederação do
Equador!
4) Antonio Alvares Pereira Coruja.
em suas "Lõos do Historia do Brasil"
(Rio de Janeiro, 1857), relata que foi a
2 do julho que rebentou a Confederação
do Equador.
• 5) Joaquim Norberto do Sousa Silva,
nas "Epheinerides Nacionaes", que, com
o paeudonymo de "Fluviano" deu á estampa na Revista Popidar (flio de Janeiro, 1862), assim se pronuncia a paginas 36 do tomo XV, traLando do dia 2
de Julho de 1824: — aalanoel de Carvalho Paes de Andrade chama as arovincias do norte ás armas e convida-as
a confederarem-se em Estado inde p andente, sob a denominação de Republica
do Equador».
6) Antonio Pereira Pinto, na sua já
citada noticia historica "A Confederação'
do Equador", inserta em nossa "Revista"
de 1866, além de asseverar que o manifesto e proclamações de Paes do Andrade foram publicados a 2 de Julho,
assim concluiu, a pags. 101; — Era
preciso um titulo pomposo, que perpetuasse a memoria dessa acontecimento, e, pois, á nascente republica foi
dado o nome de Confederação do Equa-.
dor!"
7) Luiz Francisco da Veiga, em sua
"Synop.ae chronologica das revoluções,
motins, sedições militares e grande crise
constitucional, havidos no Brasil, desde
1544 a 1848" (Rio de Janeiro, 1867), diz
a pags. 5: — "A revolução; que verdadeiramente tinha começado a 21 de- fevereiro, com a eleição' de Manoel de
Carvalho Paes de Andrade para presidente de Pernambuco, quando o goaerno já tinha nomeado presidente o capitão-mór Francisco Paes 13arreto;inaugurou-se solennemente em 2 de Julho
com a proclamação da Confederação do
or".
Equad
8) Pereira da Silva, na sua "Historia
da Fundação do amperio Brasilairo"
de Janeiro, t8), assim se exprime

Julho cie 19
a pags. 279 do tomo VII, referindo-se a
-Paes de Andrade: — "...no. dia 2 dk
Julho, largou de todo a mascara, e publicou um manifesto e varias proclamações, convidando os povos de Pernambuoo e das provindas eircumvizinbas a fundar urna republica independente, com o titulo de Confederação do
Equador".
9) José Pedro Xavier Pinheiro, no
seu "Epitome de Historia do Brasil"
(Rio de Janeiro, 1873), tamboril se enfileira (a pags. 341) ao lado dos que attribuem a 2 de Julho o repontar da Confederação do Equador.
.10) Americo Brasiliense, em suas
"Lições de Historia Patria," (S. Paulo.
1877, 2' ed.), a pags. 151, dá o 2 de ialho como o dia em que se proclamou a
Confederação do Equador.
11) Varnhagen, cuja "Historia da
Independencia", só agora publicada pelonosso Instituto (tomo LXXIX, parte 1'),
foi escripta antes de 1879, assim escreve,
a pags. 423: — "Tirou por fim Paes do
Andrade a mascara no dia 2 de Julho,
lançando as proclamações já preparadas,'
convidando a todas as provincias do
Brasil a formarem uma Confederação,
que se chamaria do Equador."
12) Oliveira Martins, no seu livro
aO Brasil e us noriuguezasa (3"
ed., s. d.), em nota a paga 118. attribuo
a •2 de julho a "revolução republicana
de Pernambuco (Confederacão do Equador), facilmente debelladaa.
.13) Teixeira de Mello, em suas
"Ephemeridos Nacionaes" (Rio de Janeiro, 1881), explicando a de 2 de julho
de 1824, diz: — "Manoel de .Carvalho
Paes de Andrade chama ás armas as
provincias do norte, e convida-as a se
confederarem em um Estado independente, sob a denominação de Comederação do Equador" p y
que cl te
repete. levemente mu latis niutandis, as
palavras de Joaquim Norberto, que ha
pouco reproduzi). Mas, por urna
inexplicavel, no artigo relativo
a .24 de Julho de 1824, obtempera que
nessa data é que se renovam. -em Pernambuco, pelos oscriptos de Cypriano
José Barata de Almeida, as icléas não
de todo extinctas da revolução co 1817",
e que Paes de Andrade, sectario delas,
proclama a Confederação do Equa,4,,r.
E' difficil conciliar essas duas a-sorções
do mesmo escriptor, mas parece-me fóra
de contestação que a segunda não dos(rée, vaga como-é, a primeira, que devo
prevalecer.
14) Mello Moraes, a pags. 212 do
tomo II da "Chronica geral cio Brasil"
(Rio de Janeiro, 1886), narra que
"Manoel de Carvalho Paes de Andrade,
na sexta - finra 2 de Julho de 1824, proclamou aos povos do norte de Pernambuco, convidando-os a ligarem-se por'
um pacto, que se chamaria Confederação
do Equador".
15 Garcer- Palha, em . suas "Ephemerides Navaes" (Rio de Janeiro, 1890). ao
tratar da data de 2 de Julho de 1824, limita-se a estampar, na inteara, o manifesto em que Manoel de Carvalho Paes
de Andrade, dirigindo-se aos brasileiros,
proclamou a Confederação do Equador.
.16) O barão do aio-Branco. em suas
"Ephemerides Brasileiras" (Rio de Janeiro, 1892, vol. I, unia° publicado,' estando. prestes o nosso Instituto a (asa
tampar, expurgada de erros typogritphiros e convenientemente completada,
a obra integral do preclaro patricio), a
pags. 169, tratando do dia 2 do Julho de
1824. escreve o seguinte: — "Proclamações de Manoel de . Carvalho Paes de
Andrade. chefe da revoltição pernanilateana, convidando as provindas • do
norte a formarem republica indepeaa
ko
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%tirou por fim a mascara, lançando as
proclamações já preparadas, convidando todas as provine,ias do Brasil a forusarem uma confederação, que se chamaria do Equadora.E deste modo se charraria
pooque as provincias com que podia
logo contar Paes de Andrade eram as
provincias do norte — Parallyba, Rio
Grande do Narte,Caará, Pará, etc.—por
onde os seus ensissarios andavam em
propaganda tão activa que numa das
suas proclamaçõos, esta Pouco ulterior
a 2 de Julho, senão do mesmo dia, o
presidente rebelde induz os brazileiros
a seguirem todos o exemplo dos bravos
habitantes da zana torrida, vossos irmãos, vossos amigos, vossos compatriotas, os valentes de seis "provincias do
norte, que vão estabelecer seu governo
debaixo do melhor de todos os systems
aepresentativos».
A revoiução já deixava, pois, no espia
Pito do seu iniciador de ser separatista;
'do que faz tanto garbo o sr. dr. Gonçalves Moia, para abranger todo o territo,
tio nacional.,
O illustre jornaliSta da Provincia não
1110 levara do certo a mal que eu responda aos seus sete artigos, que forma
outros tantos peceados mortaes contra
a gravidade o sizudez do Instituto Are,heologico, ainda que modelos de urbanidade para com os seus socios individualmente, com igual numero de artis e mais dous de quebra, dos Quaes
tenho a pedir desculpa. Não foi desejo
de escrever mais: foi apenas a necessidade de nada deixar de contestar na
sua argumentação dispersiva. Otiscia
ra Lima.
(Do Diario de ernambitco, de 2 de
Julho de 1917.)j
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losophos que a procrearam. A queda da
realeza franceza é celebrada no 10 de
Agosto: porventura não se tinham dado
antes motins sonos, arruaças sangi antas, manifestações inequivocas da corrente revolucionaria? Consulte o sr. dr.
Gonçalves Maia o seu alichelet e verá.,
A. 41.ppressão do regunen iiij, ritd
zileiro morou-se em 15 de Novembro:
foi dia o fructo do acaso "ou deixavamna antever as peripecias da questão militar, a attitu,de dos fazendeiros de,00is
da emancipação dos escravos e outros
elementos de que veio a resultar aquela
le acontecimento político?
Até 2 de Julho de 1824 a agitação em
Pernambuco foi contra os processos, que
se allegava violentas e illegaes, da cõrte. Não havia ainda separação; portanto
não havia ,,epubtica. Um novo regimen
foi proclamado quando os dirigentes do
movimento acreditaram ser essa a melhor solução para a salvação das nossas
liberdaaes. Porque as salvações não datam de hontem. A de 1821 assumiu a
modalidade de urna confederação nortista da mesma forma que a de 1848
*paia tomar o aspecto de urna revolução
social. Este ultimo movimento preparava-se desde 1844 pelo menos: é razão
para deixar de celebral-o quando os
praeiros soltaram o seu grito de rebela
'hão? Nunes Machado cabal victima das
balas legalistas a 2 de Fevereiro de
1849: a revolução nunca deixou de chamar-se de 1848, porque foi a 25 de Novembro que os 8 deputados geraes pernambucanos da facção praeira publicarans seu manifesto.
Um manifesto dirigido aos brasileiros
que o sr. dr. Gonçalves Mala reputa
a proclamação definitiva, deu-o Aoreu
Lima com data de 21 de Julho, mas Rio
Branco escreve que lhe não conhece a
'data. (Notas á Historia da Independeneia de Porto Seguro, pag. 424) e Antonio Joaquim de Mello a publica Lambem
sem. data entre os documentos annenos
biographia de Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque no vol. 1 das suas
Viographiasa(pag. 276). Aliás não é o
unieo documento do tem po publicado
sem data: até proclamações imperiaes
padecem da mesma falta.
A proclamação data,ia de 2 de Julho
não é tal, como escreve o ar. dr. Gonçalves Maia, concitando os habitantes da
provinda de Pernambuco a que se reunam para a lucta. Eila é dirigida acauã
habitantes das Provindas do No rte do
Brazil», e per isso ó que constituo o
grito da Confederação. Tal qual a outra,
de data ignorada ou pelo menos incerta,
presumivelmente do mesmo dia 2 de Jua
lho ou muito pouco depois — nunca de
24 de Julho — e/la appel/a para os hm.
zileiros, não para os pernambucanos.,
alarazileiros! — reza o documento que
é inegavelmente de 2 de Julho — o imperador desamparou-nos, e que nos
resta agora? Unamo-nos para salvação
nossa, estabeleçamos um Governo supremo, verdadeiramente constitucional,
que se encarregue de nossa mutua defesa e salvação! Brasileirosl Unamo-nos
e -seremos invenciveisa., aa. Oliveira
Lima.
(Do Diario de Pernambyeoa do, 10 da
julho de 191.7a)Á
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mente comprovada dos seus dados hisa
toricos e geographicos. O amor do de,
talhe era nelle uma paixão, e as victorias por seu intermedio obtidas pelo
Brasil nas questões de limites foram
vietorias de erudição ainda mais do que
de diplomata. Ora, já ficou dito que o
não põe data ao maniiesto, ou proclagrande estudioso de historia nacional
inação como lambem pódo ser chamado,
de que o sr. dr. Gonçalves Maia faz escarceo por havei-o encontrado num
auetor com a data de 2 ,1 de Julho. 11:n 60
autor é Abreu Lima.
Desde 1903, que o ar. dr. Pereira da
Costa, mestre o mais auctorizado no
quanto diz respeito aos animes pernambucanos, provou á evidencia (vol. XII/
da Revista do Instituto Arcileologico) que
no impresso coevo, isto é, no original, o
tal manifesto não traz titulo, e que este
e o dia lhe foram dados arbitrariamente e injustificadameate por Abreu Lima, acompanhandd4 depois inadvertidamente Autonio Joaquim de Mello em
uma nota na qual existe aliás outro
erro do data, mencionando-se o dia 15
de Março de 1824, em vez do 1825, para
as ext;euções no Rio de Janeiro, dos maa
rinheiros da resolução.
O proprio Abreu Lima, cujo testemunho o ar. dr. Gonçalves Main invoca, no
mesmo livro — Compendio da llistorica
do Brazil
publicado em 1843, diz (tomo paga 39) que eManoel de Carvalho proclamou em 2 de Julho» datara,
ciando D. Pedro como traidor e convi-.
dando as provindas do Norte a negarem obediencia ao governo imperial e
a ligarem-s por um pacto. Mais ainda
— na sua SynOpsis publicada em 1815,
Abreu Lima escreve que Manoel de Carvalho proclamou no dia 2 do Julho aos
Povos do Norte, convidando-os a ligaIII.STOSIA E IIISTOMA$
rem-se por um pacto, que se chamaria
Confederação do Equador». Isto equiir
vale a uma retractação. Quanto a Antonio Joaquim de aleito, nunca reinsidiu,
O aiseii fitõ inostrar que o Instituto
no erro,
rArcheologico nem precedeu desassizadaa
Uma prova irrefutavel de que o nia..
mente nem cucu, e que a Confederação
nifesto sem data não pôde ser de 24 dá
do Equador só pócie o sa dsve ser ceJulho, deduz-se do seu texto nresznoa
lebrada a 2 de Julho, que é quando na
tes Pernambucanos — reza o documenfoi proclamada em 1824. As proclamato — já costumados a vencer os vaadaabes de M'anoel de Carvalho foram tres
los, não temem suas bravatas: doze mil
e succederam-se no mez de aultio. A 1°,
bayonetas manejadas por outros tantos
apenas levantaram ferro os navios que
cidadãos soldados da primeira o sevuntinham vindo dar posse ao morgado do
da linha, formam bojo sua muralha
Cabo — retirada determinada pela
inexpugnavel: em breve teremos forças
ameaça da expedição portugueza — dinavaes, e elgumas em poucos dias.» Pois
rigiu-se o presidente eleitõ de Pernambem: são de 15 e 14 de Julho as instrua
buco aos seus conterraneos. A 2, alarga
ações dadas ao brigue Constituição °ui
o seu campo de appello, extendendo-o
Morte, conanandado por Metrovich, e que
ás provine4as com as quaea estabelecera
levava Ratclifle por imniediato, e á eshaurias no sentido de organizar uma
cuna atai'ia da Gloria, chrismada em
Confederação nortista, Numa terceira
Goyanna, ~mandada por Silva Louproclamação sem data conhecida é que
reiro, para bloquearem a Barra Grande
tie dirige ao resto do tragado para que
nas Alagõas, onde se refugiara o presiadhira ao Norte.
dente Paes Barreto com seus partidarios,
Em que data se Pôde fixar a Confeentre alies uns 600 homens de baba
deração do Equador? A 1° de julho não
sabidos do Recife. Os dous navios rese tratava de confederação, impossivel
beldes renderam-se a navios legalistas
com uma só provincia, e a proclamoção
a 25 de Julho. Si a proclamasão da reora aos pernambucanos. Mais tarde era
volução foi a 24, teriamos o absurdo de
tropico do sul convidado a juntar-se
que os actos de guerra da marinha ina
ao equador, a zona temperada urgida a
surgente se passaram inteiramente, ana
unir-se tl torrida. Só uma data fica netes do rompimento.
cesariamente, e na impossibilidade de
Nem Abreu. Lima é historiador ima•
celebrar-se o mesmo acontecimento em
peccavel e autoridade infallivel, si ala
atarias datas porque outras o explicam
'guina o é. Rio Branco-aponta-lhe varies
e tornam possivel, manda o senso coma
deslises, como o de confundir em um sã
11113TORIA E H1STOAJO
intim que se escolha aquella que ama
ires combates differentes, occorridoesubstancia todas as demais.
quando a junta de Goyanna assediou da
A queda da Bastilha deu-se a '14 da.
Slecife em 1821. Pemais elle não foi tesa
julho e tornou-se o anniversario syma
presencial do movimento dei
li autoridada 'de 1--tio Brancõ nesteã temunha
bolico de uma revolução da qual foi bssumptos
1824.Em Fevereiro de 1818, mezes dem
da
maxima.
valia.
'rudes
coa
'apenas um incidente, revolução que saipois do supplicio do pai na Bahia, desq
am NI_ Julio . dedg si da ag. Rigt Rimem a extrema meticulosidade doa çaibareava putLe gulap,
ntacup •
aRallã Oolutio.a P. grin ,e2c4_01,142
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Validos, dahi passava ás Antilhas e finalmente á Grande Colombia, de onde só
eahiu, general, depois de fallecido Bo/ivar ir/1 1830, regressando ao Brasil em
.183a.
Pereira Pinto, o consciencioso autor
Collecção de tratados do Brasil, In, ternacionalista respoitavel o espirito jia.;
dicloso, que se occupou especialmente da
revolução do 1824, em estudo publicado
na Revista do Instituto Historico cio Rio,
é de opinião que proclamação e manifesto são ambos do 2 do Julho. E' o
mais plausivel. Um socio do nosso Instituto Areheologico, ausente, no Rio,
onde já chegaram os écos desta polemica historico-politica, aventa por seu
lado a .hypothese de haver o manifesto
-sido impresso juntamente com a proclamação, mas terem-no levado sem data
os emissarios de Manoel de Carvalho encarregados da sua distribuição em tiniras
provineias. Taes emissarios o datariam
onda fossem distribuindo os avulsos.
E' possivol que assim fosse, nada "o
prova e .nada o contraria; mas.a proclamação aos habitaãtes do Norte, o convite
tl Confederação, o presidente rebelde a
fez registrar em livro da. Secretaria-do
Governo com a data que traz, de 2 .de
Julho. O sr. dr. ,Pereira da Costa indica
que o documento se acha a fls. 162 v.
do volume de Portarias do anno de 1824.
Podia até ter sido o avulso impresso depois . do dia 2. Pouco importa que a mudança da typographia .encampada pelo
Governo provincial a 30 de Junho tivesse
retardado sua, composiçãa, ou que a habitual elissinaulação .do presidente tiVes.se .retardado sua publicação. A data
of ficial nunca deixará de ser aquella que
officialmento consta dos papeis publicos
do Estado.
•
Recife, 11 do Julho do 1917.
veira
(Do -navio de Pernambuco, de U do
julho de 1017.)
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IV,
Deante ria explosão officiaimente da:
lada de 2 de Julho pelo seu proprio autor — mesmo ,que a explosão sé se tivesse feito .ouvir da população alguns
'dias depois — foi que o 'governo imperial se dispoz a auffocar sem piedade aim
movimento que enveredava emfim por
uma -trilha francamente subversiva do
, regimen. E tanto assim é que a mesma
côrto que, no intuito 'de concentrar a defesa contra a expedição portugueza que
se preparava, mandara 'recolher ao Rio
. g divisão , naval composta primeiramente
' das fragatas Nitherog e Piranga e do brigue Bahia e augmentada em Junho para
oz navios, não hesitou, logo que se ln4, eirou da gravidade da situação, em manar sus melhores barcos a subjugarem
0 centro da Confederação. . ,..
1 .Autes, conitudo, já o blooneio 'M.a
I estabelecido. 'Chegou . primeiro, da
pahia, oi corveta Maria da Gloria, a que
; capturou Os (MUS navios rebeldes; a 1°
de Agosto fundeava a mesma desate da
Barra 'Grande com outros navios despachados do ilio, a fragata •Paraguassia e .a
escuna leopuldina. Só .a .2 de Agosto, .no
. erntanto, é que -singrou do Rio, .sob as
ordens da mais alta patente da nossa
maranha, o almirante Cochresne, nada
• menos do que a principal unidade da as-.
quadra nacional, a nau Pedro f, -acompanhada da corveta , Carioca, do brigue
il•ra"-"‘'.10 o dos tragsportes ilarnioai,a .e
Caritlactom ---' .
.
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impulsivo o energico como era, não' hianos, prégando a federação geral, od;
teria Dom Pedro demorado uns dez dias mais precisamente 'uma robusta caaj
em dar a resposta formal aos insurgentes. deis de união das provincias do Norte",
do Norte, si Taylor lhe houvesse commu- da qual seria a Bahia "um dos princia
nicado qualquer noticia de separação., paes ameis".
-Pela distribuição feita pelos
A divisão naval partida do Lamarão antes do 2 de Julho o que devia ter chegado rios de Manoel de Carvalho é que o gn,
ao Rio nos meados do mez, não podia, verno imperial teve noticia do explodir
porém, levar mais do que a confirmação da bomba em Pernambuco, começaado a
de uma agitação já conhecida e em todo tomar suas providencias para debellar
caso ameaçadora. O proceder imperial o incendio consequente, depois de oufoi qictado pelas circurnstancias como vido o Conselho d'Estado, o que retarda
estás
se iam desenha
ndo.
Para a conti- de dous dias pelo menos, isto é, transnuada desobediencia, novo bloqueio; uma porta para 24 .a chegada das informavoz desvendado o fito politico, grande ex- ções. No Recife ia entrementes o presidento agindo como poder independente o
pedição naval e militar. •
Nada disto todavia era possivel dar- dictatorial. A 3 de Julho suspendia por
se em virtude de uma attitude assumida edital o trafico de escravos para esse
porto até que a Soberana Assemblézi
a 24 de Julho e cuja informação só lo- Constituinte
e Legislativa resolvesse -crie
graria chegar ao Rio duas semanas de- ultima instancia
sobre a mataria, cuipois. Porque artes publicaria . 0 Diario dando no intervallo
o governo -rebeldet
do Governo o manifesto sol-disant do de mandar vir colonos
irlandezos para
24 de Julho na sua edição de 30, a sa- tomarem o legar dos trabalhadores
neber, seis dias depois e- no dia precisa- gros, talvez por já os considerar afeitoe
mente emque se ordenava .ao general á sujeição. E para albergar essa SobeLima e Silva o julgamento sumulado rana Assembléa da Confederação do
dos cabeças da revolução, dando-se a re- Norte lançava Manoel de Carvalho mão
lação nominal deites?
do palacio de Olinda, -mandando a 2 dc
phase de 2 a 24 de Julho foi, justa- Julho fazer os concertos necessarios em
mente ,a de maior diligencia defensiva e communicação dirigida ao inspector daa
offensiva da Republica do 1824. Mal se obras publicas. — Oliveira Lima.
•
'comprehende que tal plias° ;procedesse
(Diario , de Pernambuco, de 12 do
a.declaração da emancipaçã.o politica do julho da 1917aa
Norte; o logico era seguil-a. A reconstrucção vem natuaalmente depois da
demolição. 'Podem as natas da camara
E msrorti
municipal do Recife não revelar o quanto, .o muito que ia .succedendo: as natas
calam sempre o que-convem. Si a de 3
do "Julho não se refere á revolução, iam-.
'Aia encetar .a sua sério de artigos, -que
pouco -se lho refere ai de 24: continua-.
rara impassivelmente tapes. Napoloão 'revelam um aturado o progressivo esjá era imperador e despota o no reverso tudo do assumpto, toinado por fim ao
das moedas e medalhas em que ao dese- Serio quando a.principio não passava do
nhava sua cabeça coróada de louros, se um desenfado politica .o ar. dr. Gonçalves Mala inclinava-se visivelmente
lia — ,République Ftonçaise.
Actas correspondencia affectavam para fixar á revolução do 1821 unia data
normalidade quando atido andava desde anterior a 2 de Julho. 'Depois • que desnines fóra dos , eixos o desde dias em cobriu, .nas suas investigações o docompleta subversão. O Recife permane- cumento supposto de 24 do Julho, foi
cia calmo, mas já em Itabayanna cor- que pendeu para esta ultima nata.
rera sangue a 24 de Maio, batendo-se as Manteve-a até verificar que Abreu
tropas fieis da Parahyba :com as dos re- Lima a si proprio se corrigira, com o avoltosos lanes e a divisão pernambu- cme ficou Sem saber hem corno co decana al
o 'Norte e obtendo a victoria, e na cidir, opinando que o melhor me:ria dei•Barra Grande o sitio posto pela divi- xar as cousas como estavam, isto é,
são pernambucana do Sul ,determinara manter o erro ai que o governo do Esencontros desde 6 de Junho, que se pro- Lado fõra levado pelo capricho de uma
longaram, com inteavallos, até Agosto, facção scientifica.
Porque em sciencia lambem ha caquando foi.:forçoso acudir ao Recife. :No
momento em que os documentos offi- prichos e no nosso Instituto já houvo
ciaes se decidem a .fallar, ninguem anais facções: houve até duplicata de assem
ignora os factos: sempre assim 10i o bléa e de diretoria, antes do perlado do
concordia renascimento .a que 'estamos
penso que ha de ser.
Tvphis, orgão da revolução, foi sa- felizmente assistindo. ,Eram rixas, nasal
hindo regularmente na sua lórma ha- sanaaentas, mas bulhentas, como san-,i
bdomadaria até 17 de Julho, salvo en- grentas eram as que prevaleciam entro
gano: depois 'deu um ultimo numero — familias nobres nas cidades italianas
o canto do (vario — a 12 do _Agosta A da época da Renascença, das quaes se
lei-o, quando se publicava regularmente originou :a formosa .chronica de ;Romeu
e abstrahindo das entrelinhas, parecia e .Julieta. Apenas a paz voltou ao lu-,
tratar-se de uma discussão do ,,princi- stituto pela força .das circumstancias,
pios, de propaganda do imprensa, as.ites sem haver mistér ,esse , preludio de .amoq
do que de uma revolta de facto. Entre- romantico, para :legitimar o qual, dantanto. de 2 do Julho em deanto a .acti- do-lhe Teros de consorcio eanonico,
vidade do governo rebelde foi, pado preparara o ,Instituto escolhendo ,para;
dizer-se, febril, o que indicaria desde seu presidente o .Arcebispo do saudosal
aquella data um estado revolucionado; memoria.
mesmo que :as proclamações — a datada
Como hoje ( pensa o ,Sr. Dr. Gonçalvcsa
n só tivessem apparecido Mala, a revolução .de 4824 não tem dia,3"
e A por datar —
a 24 .apezar de impressas desde traz se- si é que -tem mez, -.o que .6 incongrueria'
manas, o que é inconcebivel e aqui se te. Si _formos :attender do preferencial
figura como simples .11ypothese. como parecia 4e co'
A .hypothese mais razoavel -é, como fi- - aos precedentes,
querer . o illustre jornalista, .chea
Cou dito que o manifesto fosse •si- moço
multaneamente redigide e shnul- ganamos ao absurdo ,de não .;poder prea
taneamento atirado á tpublicidade com a cisar -data para successo .algum hIst04
proclamação de 2 de Julho. Existe ou.- rico. O german separatista manifestas':
trn eim. uma nronlarnaçao. lambam ,sem ra-se por exemplo em Pernambuco doai
/lata, particularmente dirigida .aos ,ba- dg 1.817, .9 !g junta clei ,Ogyasig ARISsti
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foi até acoimada de muito
pouco enthissiastica em convergir para
o centro, representado pela auctoridade
do Principe, Real e futuro Imperador.
DevtnilOS. por isso; regatear á revolução de 1824 o caracter que essencialmente a distingue, de haver rasgado a
,tinidade nacional, tão custosamente
(Soada em 1822?
G grande conselho de 13 de Dezembro de 1823 não -póde indicar a da',,a
revolucionaria, porque nessa reunil'ee
em que a junta que se achava- á frema
dos negocies provinciaes e da qual faria
parte o morgado do Cabo, obteve sua
demissão, outra foi eleita, presidida por
Manoel de Carvalho, mas ficando exre.sse ene esta ultima era interina até
chegada do presidente nomeado pelo
Imperador. E' verdade que a eleição,
'eme Pereira Pinto qualifica de tumul'ti:avia, de 13 de Dezembro foi ratificada a 8 de Janeiro de 1824 pelos alei'toras do Recife e Olinda, adrede conVacados, e que nesta outra reunião se
lavrou solenne protesto contra a disso'tirão da Constituinte, mas ficavam de
pé as formulas legaes, Protesto não é
separação.
A rebeldia aflorava no facto do collegio eleitoral repudiar a escolha imperial para presidente, feita de aceorda
com a lei de 20 de Outubro de 1823,
que exarava como exclusiva tal :atribuição da corôa; comtudo o collegio
aietla solicitava a sancção pelo soberano da escolha popular que recatara
em Manoel de Carvalho. Pôde-se porventura chamar a isto revolução, ou
mesmo a ameaça contida na representação, de que os habitantes de Pernambuco, receiosos do restabelecimento do
despotismo, estavam dispostos a resistir-lhe corajosamente? Semelhante re.
sistencia começou praticamente, abertamente, inequivocamente, a 2 de Julho.,
Ameaças não são realidades. Tambem
Ultimamente fomos ameaçados de revo//leão e graças a Deus não a tivemoa,
ficando tudo em manifesto. Manoel de
'Carvalho foi além do manifesto, iniciando no mesmo dia a sua acção, que não
perdeu por falta de vigor. — Oliveira
Lima.
(D(odo de Pernambuco,de 13-7-17.)'
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deixava assás perceber a gravidade da
wituação, reunira-se de nove no
no dia 7 d'Abril, o grande, conselho,
desta vez composto de quasi todas as
cansaras municipaes da provincia e das
corporações representativas, =mansos
:319 cidadãos, que unanimemente deliberaram manter no poder o seu eleito,
por ter o morgado do Cabo, segundo
grangeado a execração do povo.
A insubordinação subia a olhos vistos,
outras ordens imperiaes eram desrespeitadas, começaram as persegu idões,
mas não havia até então rompimento
formal.
Mayrink, como sempre lhe acontecia,
não quiz enfrentar a situação, que cie
dia para dia se complicava. A 17 de
Junho recusava-se Olinda a jurar a Constituição promulgada, não por querer
mudar o systema, mas por desejar do
Imperador um pacto tverdadeiramente
constitucional». Sinceros ou fingidos
eu os tenho por fingidos — os protestos de fidelidade dos rebeldes ás instituições vigentes conservaram o vinculo
existente até á data de 2 de Julho, em
que, nas expressões cle Pereira Pinto,
auctor da unica monographia sobre a
Confederação do Equador, ahavendo radicado a preponderancia do seu partido
em Pernambuco, contando outrosim com
a subserviencia das provindas do Ceará, Rio Grande do Norte e Parahyba,
que tinham por actos patentes abraçado
a causa da revolução, Manoel de Carvalho não hesitou mais em alçar o pendão da demagogia, publicando a 2 de
Julho o manifesto e proclamações, em
que articulava os motivos que o tinham
lançado no campo da revolta, e convidando os povos das provincias do norte
a acompanhal-o em vereda tão escabrosa». Tão convencido estava esse autor, modelo de probidade scientifica,
de que o manifesto era igualmente de
2 de Julho, que é este o muco documento para o qual faz chamada no appendice nesta altura do seu texto.
As relações com as outras provincias
do norte estavam já então estahelecidas,
como é de ver, mas ainda não firmado o
pacto federativo. A 30. de Abril, Tristão
de Alencar Araripe, o Manoel de Carvalho do Ceará, escrevia ao do Recife
que o Ceará não cedia a Pernambuco em
patriotismo e zelo da sua liberdade,
sendo ambas "províncias do Brasil".
IIIST0RIA E HISToRIAs
Subsistia a unidade easquanto se preparava, não podendo abranger tette o
VI
Impado, um Norte republicano. Aliás,
nome não fazia ao caso, sim a exA 21 de Fevereiro de 1824 a revolu- o
trema difficuldade de desalojar o throCão entrou a desenhar-se claramente.. no
do Sul, onde seus alicerces pareciam
Reunido outra vez o conselho em 'Ata- cavados
nos peitos Ienes dos paulistas o
do, com a assistencia de algumas, pou- dos mineiros, que mais do que iodos
cismaras
municipaes,
decidiu
negar
Os,
tinham contribuido para a perrnanencia
posse ao morgado do Cabo porque este de Dom Pedro no Brasil e sua perfilha-- tal foi a razão dada — a 13 de De- ção das aspirações nacionaes. A Confezembro se exonerara, confessando-se deração do Equador poderia vir a
'pein força moral para o governo. Dessa abranger com o mesmo titulo todo
recusa proveiu o pronunciamento dos paiz, pois que se encontra empregada
Inajores Seara e Lamenha, desmanchado em documentos do tempo a respeito do
lido ~mandante das armas Barros Brasil a expressão de Impado do EquaFalcão, feito com Manoel de Carvalho. dor, corno para a China era usada a de
Não envolvia, porém, o gesto mudan- Imperio do Meio.
pa de regimen, porquanto continuaram
Duas autoridades mais de grande
as negociações com o poder central pa- peso abonam a data de 2 de Julho. O
ra a solução da questão, chegando o historiador inglez Armitage, que escreimperador não só a receber a deputação veu uma historia do Brasil de 1808 a
nue lhe foi mandada do Recife para 1831, que é a digna continuação da de
soelhor expór o caso, como a propor um Southey, e recebeu inspiração, si vrra
,terceiro presidente, José Carlos May- es! Miro. do Mestre Evaristo da Vaiga,
kink, que veiu depois a ser o primeiro o eual pós' algens é considerado o verdapresidente constitucional da provinda dsiso autor di" trabalho; e Mello Moraes, que foi o mais prolixo, o mais
em 1825.
desalinhado :'as tansbern o mais do'Antas desse acto de contemporizacão cumentado
dos ;lironistas dos econ.:meiorda .(decreto dg 24 d'Abri) ;lua mentos da epocha
da Independencia, do
Ferreira

Julho de 1918

•
periodo que antecedeu e do que suece.
deu a essa oceorrencia maxima da nossa
historia.
Armitage diz que os conspiradores
aguardavam o momento favoravel da
executarem seus planos e que a coca-.
sião veio com o decreto imperial entre.
gando Pernambuco á defeza dos seus filhos contra Portugal. A revolução
concluiu, para sua justificação, que a
intencão do filho de Dom João VI era
abandonar o Brasil á reivindicação postugueza, por conseguinte trahir a causa
nacional. Quanto a Mello Moraes, desce
até a minucia de mencionar que o dia 2
de Julho de 1824 foi uma sexta-feira
Não se vai ao ponto de fixar o dia da
semana para um acontecimento sem irai .
portancia, — Oliveira Lima.
(Diario de Pernambuco, 14 - 7 - 17)'.,
1.~1111~11
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Si fossemos a confundir, como O Sr.
Gonçalves Maia de quando em vez ex-i
perimenta fazei-o, a tentativa de confederação — digo tentativa porque afinal se mallogrou —, com o movimento, embora armado, em favor da ordatis constitucional, teriamos mie abandonar á Parallyba a prioridade da
revolução. Já a 21 de Fevereiro a junta
parahybana publicava uma proclamação
convidando a mocidade ás armas em defesa da patria contra os portuguezes,
partido com que a opposição identificava o Imperador para impo.pularizal-o.
A 29 de Abril tomou conta do governo
local o presidente nomeado, sem que a
agitação no interior se acalmasse. mesmo porque estava sendo fomentada do
fóra, de Goyanna.
Esse presidente, Felippe Nery
ra, um pernambucano aliás de 1817,
viu-se a braços desde logo com uma
verdadeira revolta, Cinjo historie° nos
levaria muito longe, de resto sem necessidade para o fito destes artigos, e
consta da obra excellente do sr. Irineu
Ferreira Pinto — Datas e Notas da !lisforja da Parahyba. Basta referir que a
5 de Maio já havia governo rebelde e que
a 4 de Julho já Feappe Nery propunha
em sessão do seu conselho adjuncto deixar o governo da provincia, o que levou
a effeito a 20, embarcando a 22. Na
sessão de 26 de Julho foi que declarou o
conselho sustentar o ysteina monarchico e não acceitar os principies enunciados na proclamação e manifeatos do
governo repeblicano de Pernambuco.
A Parahyba não chegou portanto a
fazer parte da Confederação do Equador, e na citada sessão de 26 de Julho
dava o conselho como prova e penhor
daquella altitude lealista do povo e da
tropa, segundo reza a acta, a posse do
vice-presidente Seixas Machado a 21 .de Julho. Ora, desde 3 de Julho que iranoel de Carvalho, ou antes o sacra/saio
do governo rebelde, Natividade Saldanha, mandára ao padre Luiz Carlos, um
dos einissarios e propagandistas da revolução, "os impressos juntos afim de
que V. S., conhecendo deites o miaero
estado em nun se acha o Rio de Janeiro, etc.". Estes impressos não pou ;aia
deixar de ser a proclamaaão indulata,
calmante de 2 e o manifesto muito pro..4
vavelmento tambem do dia 2 de Juihos
documentos em que se descreve a cha...
mada traição da córte, o supposto
verde abandono das provinciaa nortistas
á sanha perseguem.
n arate, 1- a silliaeFin f • Pcni pr.i,
seguinte: grande intriga; notoria e num

Doniingo

21

avei agitaçãos as autoridades iegalistas
.conseguindo impor-se algum tempo,
coniquan to desamparadas, e soccorridos
s insurgentes com pessoal e armas de
_'ernanibuco: resultado — não trium.
har a revolução. Não .quiz a Paratiaba
;renovar a triste experiencia de 1817, e
I a 23 de Julho, sciente das intenções
manifestadas pelo conselho parahybano
'a 21, officiou Manoel de Carvalho ao
•presidente do Rio Grande do Norte, seu
t affeiçoado, para que ameaçasse a provinda da Parahyba pelo norte corno elle
ameaçava pelo sul. Mais tarde se
ii'a
cuidaria da reconciliação.

o
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O meu desejo seria esperar que o cir..
Oliveira Lima terminasse a série dos
seus artigos do Diario. Mas a minha
viagem ao Rio justifica uma certa antecipação.
Os leitores se lembram de como surgiu essa discussão. Havia, no Estado,
uma lei fixando o dia 24 de Julho, como
o commemorativo da proclamação do
nosso movimento separatista de 1824.
Um bailo dia, o Instituto, que jamais
A proclamação de 2 de Julho fiara com se resolvera a tomar conhecimento dessa
effeito officialmente communicada aos questão, levado pela autoridade do dr.
presidentes
e governadores das armas do Oliveira Lima, entendeu de, então, e por
1¡Ceará o do Piauhys
no dia immediato, 3 unanimidade de votos, presentes, dura-Ido mez, interessando as alludidas pro- rar que a data certa era 2 e não 24 de
vincias na causa commum e apressando Julho.
E' que Oliveira Lima, historiador de
o nomeação dos respectivos procuradores ao grande conselho projectado para fama, havia encontrado algum do17 de AgostÀ e que seria a as,embléa cumento novo, irrecusavel, indiscutivel,
,constituinte da republica federativa. A mostrando o erro dos nossos legisladores.
E, como a historia não é privilegio de
8 de Julho sabe-se que foram as proclamações remettidas no brigue Guadiana ninguem, e, nos livros que uns estudam,
para a Batia, como já o tinham sido outros aprendem, nós extranhamos
para o Norte, para onde a corresponden- mudança da data.
Não se altera uma data, sem fundaeia anterior a 24 de 'Julho foi das mais
aturadas, empenhado como andava o go- mento sério e indiscutivel.
Mas o proprio Oliveira Lima, no seu
verno rebelde em alcançar, nas suas expressões, «a independencia e liberdade da relatorio, que serviu de base ao erro dó
Instituto, affirinava que cnão havia dopatria>.
cumentos comprobativos e indiscutiveis
A Confederação do Equador _esteve a respeito».
mesmo para ser prpclamada a 10 de Maio
Era o caso, porquanto, de deixar como
alo Pará, tendo para alli seguido em
estava. Não se mudam datas historicas
'Abril emissarios de Pernambuco: a che- com a facilidade com que a prefeitura
gada inopin gda do présidente nomeado muda a numeração das casas. Deve hapelo c- entro frustou o mos'imento já ini- ver uma certa ponderação, sun certo cri..
ciado. Ao Rio Grande do Norte chegara terio.
desde Março o emissario de Manoel de
Mostrei então como os historiadores
Carvalho e o presidente nomeado deser- divergiam. Uns dão a 2, outros a 24.
tou a causa imperial, mas de pouco Mas nenhum tem a certeza absoluta, a
'adiantou tal defecção para a causa com- prova indiscutivel, de que a Confedera'muni, apenas affirmada publicamente ção fosse proclamada a 2 nem a 24. Para
t a 2 de Julho.
fixar uma data convencional, ou funem conjecturas, então melhor seria
• O GucuZiaira partiu a O ou 10. A 20, o dada
a que já havia.
, presidente da Bahia, Francisco Vicente deixar
A responsabilidade 'do dr. Oliveira
,Vianna, expedia aos seus governadores Lima
decisão do Instituto obriuma contra-proclamação vehemente. gava-onessa
a urna defesa. E quando elle proAntes porém, de externar seus senti- •
mentos a respeito, é mais que provavel metteu responder-me, eu esperei o do' que o presidente tivesse logo rernettido aumento.
Até hoje, porém, seis artigos se pas'para a corte os clibellos famosos>, consem essa prova. E' . possivel que,
; forme capitulavam os impressos revolu- saram
tres que faltam para terminar a sót cionarios. Assim se explica porventura nos
o eminente historiador apresente
I— si é que o meio de informarão não rie
esse documento, diante do qual eu me
foi mais directo — a chegada ao Rio das •comprometi°
a baixar a cabeça, confor'noticias do rompimento, a 24 de Julho, mando-me com
a verdade historica.
'duas semanas justas após a partida do
Entretanto, conviria logo liquidar Unl
C:! tuidiana do porto do Recife.
ponto.
: O sr. dr. Gonçalves Mala adduz para
No final do seu terceiro artigo (Dlario
1.nostrar que o governo imperial sconhe- de 11), o- eminente historiador escreve..
'eia o complot das provindas com grande smas a "proclamação aos habitantes do
lintecedenc,ias, — e a darmos á exores- Norte, co connite a Confederação» o pre,são complot todo o alcance que lhe quer sidente rebelde a fez registrar em livro
emprestar o ilustre jornalista, seria li- da Secretaria do Govarno com a data que
cito perguntar porque então não agiu tras, de 2 de Julho. O sr. dr. Pereira
.mais cedo a côrte — um caso contempo- da Costa indica que o documento se acha
raneo, o da revolta de 6 de Setembro de a fls. 162 v. do volume de Portarias,
,1893, em (;ue Floriann teve conheci- do anno de 1824. Podia até ter sido o
mento, ao que. parece, do manifesto per- avulso impresso depois do dia 2. A data
nambucano antes de publicado. Em 1824 offirial nunca deixará de ser maleita que
s uão havia porém telegrapho, nem ha- officialmente consta dos papeis publicos
via... reporters. Quando suspeitasse do do Estados.
'que eslava para acontecer, quando calMas voltamos a Pereira da Costa e o
'culasse até onde Manoel de Carvalho que encontrainos no seu trabalho, citado
queria deixar-se arrastar, o poder cen- por Oliveira Lima, da Revista do Institrai só podia reagir deaute do facto pai- tuto, vol. XIII, foi isto:
pavel da «desmembração>, que só se anaEsse documento (a proclamação
nunciou sem rebuço a 2 de Julho. — OUde 2, onde não se falta em Confepaira Lima,
deração do Equador;, esse do-cimento. diz Pereira da Costa se
(Diario de Pernombuco. de 15 de
acha registrado a fls. 162 do livro
Julho de 1911.)
_ _..... .,
dawa:Larias do linno de-o....
f824».

Julho/de 4918 11512

Mas ha dois documentos que é o que
faz a confusão de tudo isso. Um com a,
data de 2 de Julho e outro sem data e,
nesse, sem data, é que se faz a proclamação .. Oliveira Lima pensa que são
ambos da mesma data, mas é o que se
discute.
E Pereira da Cosia, a pag. 280 da
mesma Revista, diz que este, sem data..
anão Re acha registrado no livro dai.
40:latias de 1824.».
Não quer isto dizer que é uma destealdade; não, absolutamente não; e já
unia vez escrevemos que Oliveira Lima,
era um historiador de probidade impeecavel; mas como se vê do trecho
transe,ripto, confundio a «proclamação
aos habitantes do norte>, com o convite
á Confederação>, que são coisas clivar.
sissimas.
Aliás, o proprio Pereira da Costa, a
fls. 304 da Revista., escreveu isto: •—•i
f)0 CU MENTO CLARO, POSITIVO, SOBRE O ASSUMPTO, NÃO SE ENCON.
TRA Al3SOLUMENTE CONSIGNADO
NO LIVRO DE REGISTRO DAS POR..
TARJAS E CORItESPONDENCIAS DE •
MANOEL DE CARVALHO».
Aasim. provavelmente, na minha ausonda. o eminente historiador apresentará outras provas e documentos indiscutiveis, sem os quaes a mudança de
data chega a ser um disparate.
E então, depois desses documentos,
mandarei dizer do Rio aos leitores da
rrovincia o que podem alies valer.
•

GONÇALVES MAIA.

:(Província, .de 15 de Julho de 1017).
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• Assim que soltou o brado do sedição
a 2 de Julho. Manoel de Carvalho, que
ató ahi tergiversara e mesmo ,' depois
manteve alguns disfarces, cuidou ao série da defesa da Confederação, sobretudo da republica que lhe servia de
centro. No prnprio dia 2 mandou ordens para a Europa afim de vir grande
cópia de material de guerra, e a 5 fezpara os Estados Unidos encommenda de
6 canhoneiras com capacidade para peças de calibre 21; fomentou os trabalhos nos arsenaes de guerra e marinha;
convocou os milicianos e abriu recrutamento geral; areou novos corpos do
exercito e companhias de guerrilhas;
regulou as pensões dos invalides;
aprestou a marinha de guerra e as fortificações da costa; estabeleceu telegraphos aereos, os do tempo, por signaes
coilvencionaes, e correios terrestre in-.:
ter-provinciaes; encommendou até dous
paquetes a vapor para serviço da Confederação, a qual elle filiava nos desigalg a; do eAuctor da Natureza>, como
qualauer providencialisfa lido em Boss
suei. Pereira da Costa cita no seu estudo todas estas medidas impostas pela
necessidade militar.
Antes pensara-se na 'parte politica,
tini na Constituição que deveria provisoriamente reger a Confederação, emquanto se Dão •elaborasse a definitiva, o
praviamente ao 2 de Julho,' pelo menos
desde. começos de Abril, ficara assento
que seria a Constituição Federal da
Grande Colomb ia . Conconnitantemento
andava acces,a a propasanda pela imprensa, pela palma de frei Caneca e pela
de Soares LisbOa. Não antecede porventura tal propaganda o movimento que
se tem em vista ? Não prepara sua coasummação ? Não foi a ind~la da.

9574 Domingg 21
Brasil, que todos celebramos sem diserepancia de data, precedida de uma virulenta campanha joraalistica contra
Portugal, mais do que isso, de actos datada-ias de rebeldia contra o governo de
Lisboa ?
Pela theoria do Sr. Dr. Gonçalves
Mala, a independentia deveria quiçá
commemorar-se na data do Fico, a 9 de
Janeiro, porque desde o momento em
que, cedendo á representação de paul,
listas e fluminenses, resolveu Dom Pedro permanecer no Brasil, tornava-se a
iudependencia uma questão do mezes.
A politica da carta com relação a
Pernambuco, nesse anuo de 1824, passèu de conciliadora a desapiedada,
quando o movimento revolucionario
se ciefiniu de farina a não haver mais
asperança de composição. A 26 do Julho sarnenta foi que se suspenderam na
provinda rebelde as garantias constitucionaes, creando-se . a com-imissão
militar para julgar os cabeças da inaurreição, e a 27 de Julho for que o Imperador fez appello ao patriotismo do
exercito afim de abafai a rebatia°.
• . A adoptarmos o airado do illustre
jornalista da Provincia, Pernambuco
luto festejaria a Confederação do Equador em data alguma: cederia essa honra ao Ceará e tambem ao Piaulty. Esta
provinda «franca e solennomente proa
Clamou a confederação na Villa da Parnahaba no dia 25 de Agosto», segundo
informa o historiador Pereira da Costa.
O Ceará desde 29 de Abril que se preparava para a resistencia armada ás
prepotencias do poder central, mas só a
20 de Agosto se effectuou na Fortaleza,
e.om a maior solennidade, a annexação
cop federação sobre a qual até 2 de
julho não existe declaração terminante.
E tanto é o acto do Ceará de algum
loodo superior como demonstração da
effeito, á proclamação do Recife, que
Pereira Pinto numa plirase coteja seu
valor, escrevendo que o movimento,
projectado em Pernambuco, foi sotana
Demente treolaido no Ceará. Mas em
Pernambuco o foi praticamente. Manoel de Carvalho foi para a Confederao o que Dom Pedro foi para o Imporia: o centro do convergencia e de propulsão. Daqui devia partir a organização de Estado federativo nortista. A 23
do Julho eram eleitos no Ceará — não
o poderiam ser nessa data em virtude
do unia prorlamação 011 manifesto de
— os deputados ao Supremo Governo Salvador da Pernambuco, com poderes constituintes restringidos apenas
pelas clausulas de manter a Assembléa
a religião catholica e o systema demoaraticoe
OLIVElERÁ LENTÀ.

.(Diario de PernaMpuco, da 16 de jano de 1917.).
ursaand
iXed Ultimo

Escrevi com alfait.°, e o mesmo esareveu o ar. de. Pereira da Costa, que
falta com relaçâo á Confederação do
lequador em Pattrambuco uni documento
decisivo, como o é no Ceará a acla da
çerimonia de 20 de Agosto. Este seria
o documentei indisentivel, insubstituavel; mas na sua falta temos que acceitar
e acatar a data da itatica proclamação de
'data autbaniica. proclamação que a um
attestado positivo e bastante da revolução c dos seus intuitos, que eram os
de uma união entre as provindas para
resistencia ao ceatro Iniquo e desleal.;
"tinamo-nos para salvação nossa, esta-.
Ioçanns um governo . supremo, verdadeiramente cootilucjual, que, sç
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carregue de nossa mutua defesa e salvação. Brazileirosl Unamo-nos, e sere.
mos invenciveis".
Manoel de Carvalho féra fazendo seu
jogo politico até julgar opportuno e viavel o rompimento. Procedeu então a
este sem cerhnonias festivas, que não
eram imprescindiveis e que ainda eram
perigosas, podendo ser adiadas para momento mais azado. Tal proceder cauteloso o dissimulado estava aliás de aceirai() com o temperamento da personagem principal deste drama historie°.
Os Martires Pernambucanos, que são
uma serie de pancgyricos, deixam apezar disso entrever claramente o caracter do idolo popular: "Admittido em
verdes annos ao secreto das douttinas
regeneradoras, soube sempre digeri 1-as
com uni tino e prudencia, que jamais se
suspeitou da sua importancia politica".
No Ceará levou-se a cabo a annexação
ao movimento e mais tarde fez-se a sua
legitimação, sendo arvorado o novo estandarte, acto continuo abençoado e distribuido á força armada, e juradas a
guerra ao despotismo, a °Indicada ao
governo supremo e a fidelidade á Confederação cio Equador, "que é a união
das quatro provincias ao norte do cabo
de Santo Agostinho, e as demais que
para o futuro se forem unindo debaixo
da forma de governo que estabelecer a
assembléa constituinte' .
Para o Ceará a data festiva poderá
pois ser o 20 de Agosto, mas para Pernambuco não pode ser senão o ? de
Julho. Em que data celebra o Brasil a
sua independencia? A 7 de Setembro
quando resoott no Ypiranga a voz mascela de Dom Pedro, ou a 12 de Outubro,
quando se verificou a acciamação imperial? O linperio, a nação independente, só começou officialmente nesta ultima data. Entre 7 de Setembro e 12 de
Outubro foi escolhida e decretada a
bandeira, o symbolo da soberania: será
por isso o 7 de Setembro a data a celebrar? Do grito do Ypiranga não existe
senão a tradição historica, varando
mesmo nos pormenores. Não ha acta,
nem proclamação, nem manifesto d'a(lucile dia.
O 2 de Julho é a data em que devo
ser genuinamente commemorada a mallograda confederação vaticinada pelo
Tintes o por Omita gente meses antes,
mas só nesse dia convertida em realidade politica. Tambem a revolução de
1817 foi precedida, de farta conspiração,
não deixando por isso de estalar fortuitamente a 6 de Março, sem que ;Miguem a conteste, corno o se. de. Gonçalves Maia quis contestar a data da sua
continuadora, para ter o gosto de escrever com mais affeito ahetorico do
que eonviceão, que o 2 de Julbo foi imposto ao povo pernambucano Oc carabina. Si o Instituto Archeologico se servisse de argumentos dessa natureza, eu
não lhe prestaria o meu concurso. Soua
um pacifista que tem horror ás armas
de fogo, e tão pouca utilidade lhes descubro que viajei o mundo inteiro seta
jamais possuir uni revolver.
Si eu quisesse, ser uni nadiuha vingativo, diria ao Sr. Dr. Gonçalves Maia
que já emittiu, e foi a meu respeito, o
parecer de que ninguem pode ser duas
causas: contente-se com ser politica,
porque a politica é que é fecunda em
historias. A Historia não admitte plural. No plural devem apenas estar as
autoridades de que cila se vale Por isso
Instituto Archeologico, quando não tivesse todas as razões explicadas nesta
serie de artigos para rectificar um erro
de chronologia, restabelecendo a mura
data que tens cunho official nos animes
darayolat e ila peanam1Ncana da 182i,
.;

Julho do 1918
preferiria regular-se pelo' que pensam
Varnhagen, Rio Branco, Pereira Pinto,'
Aleito *Moraes, Armitage, Galanti, Pereira da Costa, o proprio Abreu Lima e,
quantos contam, a se fiar nos argua
mentos conhecidos do Sr. Dr. Gonçalves
Maia e nos argumentos desconbeciaos do,
Sr. Quintas. Aliás, o - primeiro concluo
por se não poder affirmar nem a data
de 2 de Julho nem a de 24.
O illustre redactor da Provinda, para
não desertar a política, até resuseita
hae os mortos, como qualquer manipulador de eleições. No primeiro dos seus
artigos se diz com uma seriedade de
arripiar — porque eu não admitto absoa
lutamento a hypothese de ignorancia,
sins a de um gracejo macabro — "que o
cabeça de revolta era Manoel de Cara
valho o que quando Luiz do Men-4
donça, de parceria com Antonio Carlos, tua foi propor de submetter-se
ao rei, elle gritou: — Republica e scS
Republica! Morra para sewpre a tya
rannia real!"
Ora, Antonio Carlos estava então longe
cio Pernambuco e nada teve a ver com a
resolução de que foi cabeça Manoel do
Carvalho, e José Luiz de Mendonça Pira
fuzilado sete unnos yèdeS, a 12 de Junho
de 1817, no Campo da Polvora da Bailia. Nem misturando a revolução de
1821 com a de 1817, que foi quando se
podia ter dado a scena aliudida, conseguia porém, o Sr. Dr. Gonçalves Mala.
provar o supposto erro do Instituto Ar.,
cheologico. — Oliveira Lima.
.
(Diario de Pernanibucade 17 de Junte
de 1917).
FACECIA DE PACATO

Ix
Já uma vez eu tive occasião de dizer
que gostava de discutir com os homens
gordos, porque cites eram de bom humor. Ainda hontem o historiador Oliveira Lima o mostrou; mais do que
bom humor, pilheria gorda. E uma vez
que deixou o publico no ora veja quanto ás razões da mudança do 24 para :à
de Julho, a que tão cruelmente arrastou o Instituto, terminou a sua serio
com uma pilheria, ou uma pequenina
perfidia, perfidia de diplomata, meltido a jornalista.
Para mostrar que a revolução de 182 le •
eia Pernambuco, tinha caracter positivamente republicano, eu escrevi ques
pelo menos. o «cabeça, o seu chefe,
Manoel de Caralho, era uni republicano decidido, e tão decidido que, quando Luiz de Meadopea, de parceria cosi,
15.9a0ni0 Carlos, lhe foi proptic de submeller-se ao Rei, elle grilou: — «Rc
publico, só Republica! Morra para setti
prea tyrannia real»!
Escrevendo, porem, para uni publico
alheio a essas cousas e visando uns efa
feito que deve ter conseguido, pelo menos, nos telegramnias para São Paulca
o Tacito pernambucano exclama que eu,
conto nas elciff;les, eu fui desenterrar os
mortos, fatiando em Luiz de Mendonça,
a proposito de Alanoel de Carvalho o
em Antonio Carlos que estava longe.
assim escreve o brilhante diplomata a,
illustre redactor da Pra.;
—
vincia, para não desertar a politiaa,'
até resuscita ad hoe os mortos. come qualquer manipulador de oleia
cões. No primeiro dos seus artigos
se diz com uma sériedade de arria
piar — porque eu não admita) absolutamente a hypothese de igisoaancia, sim a de um gracejo maaaaa-
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tendo, ao j á este anuo a ãvolução de Inapta sem data, e apenas sob a in
182s foi commemorada officialmente a aocação inicial «Aos Brasileiros»,
2 de julho.
pags. 276-278 do tonto I de suas c131
*Insurgiu-se contra semelhante reso- graphias de alguns poetas e -homens
lução o . Sr. deputado Gonçalves Màia, lustres da provincia de Pernambuocia4
,
que, em favor daquella primeira data,
deu á estampa, no jornal reoifense «A (nelcis,
—
que
Mas, e 0evidencia
irretorquivel-,
. Provinda"; de 2 a 15 de julho do cor- mente a insegurança` com que áquellei;
:ante armo, oito artigos, com as epi- respeito procedera Abreu e Lima,—oste,
graphes «O erro do Instituto Ardiam- lauto a pags. 39 do «Compendio da llis-'
giaca e «Uma data embrulhada». Con- toria do Brasil» (tomo II), como a paLradictando-o, ou, melhor, defendendo ginas 336-337 da sua aSynopsis ou de- ao mesmo tempo o Instituto Archeolo- ducção chronologica dos factos mais no- gie.o e oacto do governo, inseriu o nosso taveis historia do Brasil» (Perbam-a
emine p te consoai°, sa. Oliveira Lima, Ime
cy1845 i
das Mesmas ex• nó. aDiario de Pernambuco», de 9 a 17 • pressões, ou, servindo-se
por pobreza de vocabulario •
da n-;esino mez acima referido, nove ou pela mania
de repetir-se, altribue
editoriaea com o ...titulo «Historia
lambem a 2 de julho o convite de Manoel
Historias».
Para dirimir -a questão, o preclara de Carvalho Paes de Andrade 'ás proeseriptor, que tanto dignifica as -letras vincias do norte para negarem obediennacionaes, particularmente as histori- eia ao governo imperial e ca ligarem-se ).
cila de -que é um dos mais consagrados por um pacto, que se chamaria Conteexpoentes, appellou para o alto juizo deracilo do Equador»; expressão 4ue sõ
deste Instituto, — diminuindo, entre- apnarece no manifesto, datado - por; k
tanto, a felicidade do gesao com a indi- aquelle hiStoriographo como de • 24 de
. .
gnação, para relatar do 'respectivo pa- Julho.
recer. do nome que em 189a firmou a
Em suas preciosas annotações á siris, 1/4
:malmente se assanhou quando o obscura monographia supplicio- de latia da Independeneia» do viscande . de .f
governador Jose Luiz. de accôrdo Caneca ou a revolução de 1824 em Por- Porto-Seguro, com a qual o nosso banemorno Instituto opulentou este anno
, CÓ?)1. Antonio Carlos, propoz que se - nambuco».
Não podendo eximir-se á dupla dele- letras patrias, declarou o barão do Rio.subinettesse ao Rei: cRepublica e
gação,
tão
desvanecedora,
com
que
asBranco (a pags. 423-424) conhecer apeI só Republica gritou, c morra para •
sim fui distinguido, — tenho -a honra nas Ires proclamações de Paes da Arra
sempre a tyrannia real 1».
de submetter á decisão deste beneme- drade: I) a de 1° de Julho, dirigida' aos
-a Mo nos queremos capacitar que o • rito e excelso gremio o resultado a qua pernambucanos e que foi lambem publiMaior dos • historiadores pernambuca- cheguei, depóis ,de ler, com a devida cada na Gazeia de Lisboa, n. 215, de
nos, o nosso Tacito faceto, ignore que atteneao e plena serenidade de animo, de Setembro de 1824; II) a de 2 de ,Tunão só Manoel de Carvalho, como frei • as allegações dos srs. Oliveira Lima e lho,•endereçada aos habitantes das PraJoaquim do Mar Divino, horóes de Gonçalves Main e após o mais pacients 'vindas
.i do norte e que foi egualmente re1824, forain lambem reaolucionarios de e acurado exame de todos os elementos produzida na Gazeta de Lisboa, de 4 de
Prabantes,
até
agora
conhecidos,
com
aa.
17.
Outubro . do mesmo armo; e III) sem
E, em 1817, José Luiz de Mendonça, referencia, ao assumpto em
_data. nos- brasileiros. Esta ultima é a )
Antonio
Carlos
quando, de accordo com
antes de mais nada, devo assignalar ,conhecida pelo appellativo de «manifes- foi propor a Manoel de Carvalho que se - que a muito fragil a base essencial, em to», e o cuidadoso Rio-Branco, ao arrosminneitesse ,mo rei, ostava tão vivise co- que se funda o arrazoado do sr. • Gon- lal-a entre as de-mais, cita-lho corno
mo e illustre historiador- e diplomata. çalaes Maia, isto é, a autoridade do ge- fonte asalliegraphias» de A. J. de Mello}
E suada impedia que Manoel de Carva- neral J. I. de Abreu e Liam, imponde- e não o «Compendio» de Abreu e Lima',•
lho, que lhe havia respondido: Repu- -radamente acceita, bem que em termos
•blica e só . Republico 1 fosse sate annos muno imprecisos, por Antonio Joaquim .que não merecia a confiança do grande'
depois o chefe da revolta de 24, garan- de Mello. Com erten°, aquelle trata- integrai-ror das fronteiras do Brasil.
E' bem de vêm. que o eximi° annotadorI'
tindo com o seu passado o caracter re- dista, logo que deu a lume, em 1843, o
Varnhagen ao organizar a sobredita
publicano desse revollição.
seu "Compendio de Historia do Brasil", de
Mas Oliveira Lima quis apenas fazer foi impiedosamente zurzido por • Var.- relação, só tinha em mira os escriptos
alma graça ou uma pequena perfidia dq nhagen (vide "Rev.. dá Inst. Hist.. e que serviram á solenne instauração da
diplomata imitido a jornalista.
(.ieog. Bras.»., VI, 60-83, e XIII, 396- Confederação do Equador, porque não
401), que poz em fóco .um sem numero podia elle ignorar que Paes de Andrade
GONÇALVES MAI 1.:
da Bahia
de erros palmares da citada ora, em lambem lançara aos habitantes
e aos ealagoensesa (sia) proclamações
)sua
maior
parte
constituida
de
retalhos
Instituto Historico e Geographico Braa traduzidos do. "Histoire du Brasil de- Machies, que VOCIT1 transcriplas
siieiro
puis sa!découverte co 1500 jusqu'en clima do Inst. Areia e Geogr. Pern.a
;..
1810» par Alphonse de Beauchamp toam XIII, a pags. 329-331 e 338-339.
:ÉETIMA SESSÃO ORDINAI1TA, EM 16 DE OU-i
No processo de frei Caneca foram in(Paris. 1815, 3 vols.), a seu turno uns
'• TUIM° DE 1917. PRESIDENCIA DO SR.
daíaavado plagiario de Southe y . Não serias, sem declaração alguma, e até sem
CONDE DE AFFONSO CELSO (Diario WHobstante o revide de Abreu 'e Lima, deu o necessario termo de juntada, tres .pro,cial, 20 .siut.:) ...
razão este Instituto ao depois visconde clamações, de nenhuma das quaea sentrede ', orlo-Seguro, rendendo-lhe nisso tanto, era autor aquede egregio e inO SR. CONDE DE AFFONSO CELSO (Preum preito da mais elementar e comezi- trepido patriota, como órn seu trabalho
.Ãidente) dá depois a palavra ao Sr. Prof. nha justiça. Mais tarda, o barão do Mo- •«Obras peliticas o literarias de frei Joa- .
• 3BARIDIO DE MAGALHÃES, ' que lê o seguiu- rramo infatigavel e consciencioso ca- quim do Amor Divino Caneca» (Recife,
. te aarecer:
vouqueiro de nossa Historia, apontou 1875, 1° eda asaegura o commeralador
DOVOS e não menos graves enganos na A. J. de Mello. Este, em nota a pags. 85,
',Z a EllaADEMÃ DA- TA DA CONFEDERAÇÃO 13-0, parto do trabalho de' abreu e Lima não da citada callectanea, revela que padre
EQUADOR
deealeada em Beauchamp. • .
.
.
Venancio lienriques (Henrique serove
Em taes condições. não admira que elle erradamente) de Rezende lhe con-- Confiando' demasiado em documene 'ó autor do «Compeadio da Historia do fessara haver espontaneamente redigido
• tos precarios, entendeu o governo per- Brasil», a pags. 124-126 do tomo II. e offerecido a Paes de Andrade, que a asnambucano de commemorar a Conte- haja inyentado titulo e data para o ma- signo% a que começa «Pernambucanos,
i deraaão do Equador a 24 da julho, in- nifesto de Manuel de Carvalho Paes de amigos e patriclosla e acaba .«Viva
i seravando esse dia •entre os feriados da • Andrade, a respeito da Confederação do _Confederarão do Equador! Viva o valente
seu calendario civico, por decretos de Equador, documento que não traz titulo povo pernambucano!' E' bem provavel
122 de outubro da 1901 o 26 de janeiro -nem data no impresso em que appare- que
a frei Caneca (este e José da NativiI tio 1 ti 02.
•ceu avulsamente e do qual restam ainé que eram os secretarioa
, Graças, 'porém, ?t prestigiosa inter- da alguns raros exemplares. E' este o dade Saldanha
'e.ercig.reapild.voo Instqiitiue to6 uAmracheodlaosgico aios •l'uirro de todo o pleito, que nasceu, • de Paes de \Andrade) se tenha querido .
portanto, de uma deploravel leviandade attribuir iambem a autoria da proalaa
brilhantes. conspicams e infaligavels itiLellectual. Cumpre notar, comtudo, ..mação aos «Brasileiros do nortes, tenniatalaias das tua:coes nacionaes, — a que o commendador A. J. de alsalo, que nada por um «Viva ao governo supremo,ima
taidministração suprema do Estado, op- teve em mãos- o dato manifesto (para o que lia de nascer de nós mesmos!», •Isfla•
+ ertunamento
as
esc arecida. deliberoti qual perfilhou aereamente a .impostura pressa na Typogaaphia Nacional do
- ,Oraifiaar, 9. anganq j q yiring gamela DD . :areai a Lima), 9 inseriu honesta- ranhão e reimpressa na Typographii$
,
/iro' aque o cabeça da revolta ora
Manoel . de Carvalho e que, quando
Luiz de Mendonça,- de parceria com
Antonio Carlos, lhe foi propor do
submatier-se ao rei, elle gritou:—
Republica e só Republica ! Morra
liara sempre a tyrannia real !
Ora, AntonidICanos estava então
longe dO Pernambuco e nada teve
-a ver com a revolução de que foi
.cabeça Manoel de Carvalho, e José
Luiz de Mendonça • fóra, fuzilado
sete canos antes, a 12 de Junho de
a 817 no Campo da Polvora na Balua»..
Pois é a pura verdade; o facto é
•
historie° e citado por um contempora- neo. senão uma testemunha, o padre
Joaquan Dias Martins, nos seus Madures . Pernambucanos, a pag. 36.
Assim, falando do Manoel de Canallho, cuja residencia frequentava e do
oal era intimo, escreve:
• ,
«Illustrissimo peanambucana
de 1817. Em favor da liberdade
foram sempre os seus votos; e ter-

.
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nacional do Ceara, inclusa egualmente
ho processo do heroico frade carmelita.
O que é liquido o certo, o que não póde
aoffrer a menor contestação, é que a
proclamação de Paes de Andrade aos
«Habitantes das provincias do norte do
Brasil», — com a qual, no suggestivo dizer de todos os nossos melhores tratadisa
tas, tirou ella a mascara e perpetuou a
tentativa de uma coligação das circiamscripções politicas septentrionaes
para a independencia sob a lairma republina, -- traz a data de 2 de Julho, com
alta foi registada a ils. 162 v° do «Livro das portarias do anno de 1824», existente na secretaria do Governo de Perliambuco, e foi impressa em avulso na
Typographia Nacional do Recife, tendo
tido larga divulgação, quer ali, quer em
*outros pontos do Brasil, qual se vê da
magistral e exhaustiva monographia que
F. A. Pereira da Costa deu á estampa,
com o titulo tConfederação do Equador>,
no vol. XIII da «Rev. do Inst. Ardi, e
Gleogr. Pern.», a paga. 272-342.
Independentemente de mais nada, isto
bastava a authentlear a consagração do
dia 2 de Julho como a data verdadeira da
Confederação do Equador, pois o manifesto que Abreu e Lima attribue a 24
Io referido mez não passa de um appeito ao resto do paiz para seguir to
exemplo dos bravos habitantes da zona
torrida», das aseis provincias do norte>.,
Ora, posto que tenha tido duração eplieMera, a Confederação do Equador, proclamada solennemente a 2 da Julho,
chegou a ser uma realidade. Não assim
a tentativa para obter a adhesão das outras unidades políticas do sul do Ima
perlo.
A este aspecto, o documento arbitra-,
riamente datado por Abreu e Lima caTece de valor fundamental. E, uma vez
posta bem nitidamente em relevo a, impossibilidade da data inventada pelo autor do *Compendio da Historia do Brasil», fica inteiramente solvido o problema, porque, sublata causa, tollitur effe"Çtus.
E' sobremaneira diffieil provar não
que o celebre manifesto tenha sido firmado por Paes de Andrade a 24 de Julho, como tambem que haja elle provocado, a partir dessa data, as medidas
de reacção do governo imperial ou oxi.
tros actos dello decorrentes.
Um dos que mais profundamente esa
:tildaram a malograda e sangrenta rebela
lião de Pernambuco em 1824, A. Pereira
Pinto, sacio effectivo deste Instituto, na
extensa noticia historida, que, com o ti0.1/o Confederação do Equador», foi
dad a lume de pags. 36 a 200 de nossa
avista', de 1866 (tomo XXXIX, p. 2'),
.affirma o seguinte: — c...Manoel de
Carvalho.., não hesitou mais em alçar
0 pendão da demagogia, publicando a 2
de Julho ô manifesto e proclamações, em
-Que articulava os motivos que o tinham
Dançados. ao campo da revolta, e convidando os povos das provincias do norte
a acompanhai-o em vereda tão escabrosa...» E o manifesto, a que se reporta, adeante inserto a paga. 172-175,
é o que Abreu e Lima dá como datado
de 24 de Julho.
Além desse- fidedigno testemunho, ha
ainda o de Pereira da Costa (op. cit.),
tjus assegura terem sido impressos na
Typographia Nacional de Recife o ma-,
tifesto de Paes de Andrade, a proclama00 de 2 de Julho e' duas outras dirigidas aos bahianos e alagoenses, demonstrando que o mencionado manifesto não
Podia deixar de ter sido impresso ao
ittesmo tempo que a proclamação de 2 da
lulho,, como ama, complementara. destas
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argumento sobre modo curial que explica a inexistencia da data, a exemplo
de tantos documentos de natureza anaIoga, que muitas vezes se me depafa:rain
em taes condições nos archivos nacionaes.
Mas, além do sustentaeulos pUramente
racionaes, ha elementos probante.s de
força irrefragavel a favor dessa versão,
que, por conseguinte, acceito sem hesitar,
tanto mais que á sua palpava' verosimilhança accecle o amparo que lhe dão alguns dos mais abalizados e probos pesquisadores dos nossos fastos.
Assim, as providencias do governo imperial, promptamente tomadas, para que
fosse atalhado sem. tardança o movimento separ.alista do norte do paiz. trazem as datas seguintes: 26 de Julho de
1824, os decretos mandando «suspender
provisoriamente, para a provincia de
Pernambuco, as disposições do § 8° do
art. 179 da Consfrituição Politica do Impado» e «processar summariamente, em
commissão militar, os chefes e cabeças
(sie) da facção de Manoel de Carvalho
Paes do Andrade, na provincia de Pernambuco»; 27 de Julho de 1824, a carta
imperial encarregando ao coronel Francisco de Lima e Silva a presidenc,ia da
commissão militar instituiria no decreto
da vespera, e uma proclamação ás tropas
«sobre o manifestra de Manoel de Carvalho Paes de Andrade, de Pernambuco».
As expressões contidas nesses actos
imperiaes deixam fóra de toda e qualquer duvida o conhecimento do manifesto attribuido por Abreu e Lima a 24
de Julho.
Ora, si ainda hoje, que dispomos de
Velozes transatlantieos, movidos a vapor e dotados dc machinas poderosas de
propulsão, e contamos até com aeronaves que cortam audaciosamente o espaço, não é facil vencer em tres dias a
distancia que separa a capital pernambucana, a linda Veneza brasileira, da encantadora Guanabara, — como é que
haveriam de vencel-a em 1824 os vagarosna barcos' sujeitos fortuitamente ás
velas e aos ventos e que, por via de regra, aastavam duas semanas em tal percurso'"? Por outro lado, naquella época,
ainda não havia communicações telegraphicas, com ou sem fio, entre o Rio
de Janeiro e o Recife...
Impõe-se, portanto, a insophismavel
ilação de que o manifesto, referido
pelos actos do governo imperial a 26 e
27 de Julho de 1824, não podia por fórrna alguma ser datado de 24 desse mez e
anno, ruindo assim por terra todo o engrimanço architectado por Abreu e
Lima e commungado pelos que o seguiram.
Na manhã de 26 de Julho, lambem a
proclamação e o manifesto de Manoel de
Carvalho Paes de Andrade já haviam
chegado ao sertão da Parahyba, ao.
acampamento da Feira-Velha, onde se
reuniu a sessão, cuja acta (não inédita,
como pensa Pereira da Costa, a paginas
299 da citada monogaaphia) vem a paginas 92-94 dos «Documentos para servirem á historia da revolução de 1824 em
Pernambuco e outras provinc ias • do norte, (irt «Rev. do Inst. Hist. e Geogr.Br.», t. XXXVII, p. 1') e a pags. 79-80
do vol. II do utilissimo trabalho de Iria
neu Ferreira Pinto, «Datas a notas para
a historia da Parahyba».
- Entre os poucos manuscriptos inedia
tos, relativos á revolução pernambucana
de 1824 e existentes na Bibliotheca Nacional, -são interessantes os catalogados
Sob na. 1, 31, 22, 1.
Lendo-os com a devida attencão, pude
averiguai: aaa a _8 de Julho Ádoc. 86),3
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escrevia Manoel de Carvalho Paes de Andrade ao dr. Francisco Vicente Vianna,
presidente • da provinda da Bahia, dizendo o seguinte, ao encerrar o officio:"
— «Aproveito esta occasião para levar
ao conhecimento de V. Ex. as proclamações inclusas.» ,E o referido dr,'
Vianna só a 7 de Agosto deu fiaria disso
ao governo imperial, mencionando aduas
proclamações com principies desorganizadores», mas- sem remetter-lhes cópias.
A 19 de Ap osto de 1824, lambem José
Carlos Mairink da Silva Ferrão, escrevendo a João Severiano Maciel da Costa
sobre os acontecimentos de Pernambuco
(doe. 92), assim se expressava: — «A
inesperada retirada do bloqueio riais
muito animo aos Carvalhistas: foi então que appareceram os mais alaevidos
papeis incendiados, que se proclamou a
celebre Confe.cleracão do Equador, que
se falou ria instalação de um governo
supremo, que w mandaram novos emissarios para as 15rovincias do norte e que
emfins se tomaram as mais aterradoras
medidas.»
Ora, sabá-ralo-se que o bloqueio do Pernambuco, em consequencia da ordem de
11 de Junho de 1821, fara levantado a 28
desse mez, retirando-se a 10 da Julho a
esquadra caramandada por Taal o a —
as palavras de Silva Ferrão tonou-se
claras e favorecem a versão da data de 2
de Julho e não a data de 24 de Julho.
Desde que o decreto de 26 de Julho de
1824, referendado por Clemente Ferreira Franca, diz que. Manoel de Carvalho Paes de Andrade, em Pernambuco,
«ousou proclamar a desmesish eação daquelha provincia do Imparia, e outras do
norte, a_titulo de Confederação do Equador, como se manifesta das suas perfidas, incendiarias e malvadas proclama- este plural rs aquela expressão «Confederação do Equador» excluem
toda e qualquer duvida de que o acto do
governo imparia' se refere lambem ao
manifesto, que só a Abreu e Lima aprouve datar coma de 24 de Julho.
No primeiro quartel do seeulo XIX,
tão impossivel era vir alguem do Recife ao Rio de Janeiro em tres dias como
em seis dias, porquanto a viagem maritinia ordinariamente gastava mais de
dez dias. Pois . bem: — si o manifesto
fosse firmado no dia 24 de Julho e immediatamente posto a bordo de algum
barco, seria preciso que este entrasse a
barra na bahia de Guanabara a 29, para
que aquelle documento pudesse ser editado, como foi, no Diario Fluminense,
de 30.
Assim, pois além dos argumentos
acima expendidos, temos Unhem o da
publicação do manifesto no citado orgain
da imprensa carioca.
Naturalmente, só depois de expedidas
e entregues ao conhecimento do publico
as providencias reclamadas pela sublevação pernambucana, foi que o governo
autorizou, nas colunarias de seu jornal,
a inserção das peças basicas do levante:
dahi o sairem estas, tres dias depois
das medidas do poder central. no Diario
Fluminense de sexta-feira, 30 de Julho
de 1824 (vol. IV) . E' interessantisaimo
esse numero do Diario Fluminense (não
Diario do Governo, corno tem sido chrisa
macio a proposito desta questão), poia
enfeixa cinco escriptos curiosos: —s
1) Com o titulo Pernambuco e o suba
titulo Manifesto, o celebre documento,
assignado por Manoel de Carvalho Paes
de Andrade, porém sem data; II) a portarja d 11 de Junho. de 1824, rafa-'
rendada por João Severiano Maciel dá
Costa; III) a proclamação aos "Habia
tantas das provincias do norte do Braa
tir, datada de 2 da Julho de 1824 e corta .;

Mas os termos do decreto imperial 66
provam que o governo conhecia o complot das provincias com grande anteradencia ou acreditava que já havia sido,
nanas, proclamada a Confederação do
Equador. Isso independente do documento que se diz ter apparecido,
aqui, em 24 de julho.
Si não fosse roubar tempo á geral
anciedado de lar o- eminente historiador
Oliveira Lima, nós moatrariamos como,
pela revolta de 6 de setembro, o dietador Floriano conheceu dos nossos planos
e até do manifesto pernambucano, esCrIpto por Barbosa Lima, então governador, e de ac,córdo com José -Maria,
antes mesmo dello ser conhecido aj publicado em Pernambuco, o que nos valeu, a alguns ser fuzilados, e a outros,
como o eseriptor destes estudos despre•tenciosos o carcere.
O niethod
o conjecturai continúa a sua
marcha: Tanto 6 de 2 a proclamação,
que Manoel do Carvalho mandou fazer
obras no imitado para a reunião da assembléa; tanto foi a 2 que, na mesma
data, o presidente revoltrcioriario encommendou armamentos na Europa e
na America; e assim por diante. Esses
argumentos só calariam no nosso espiPito si provassem que, sem a proclamação, aquellas medidas não seriam
possiveis.
• Mas, nada mais natural e logico que
as tomasse, com proclamação, ou sem
proclamação, que, no governo, ha muitos niezes, era ainda o chefe de um
,grande movimento.
; São conjecturas; mas são tão licitas
{corno as da parte contraria. E, i:i mostrarmos que ao governo imperial não
,era difficil conhecer 'da Confederação do
Equador antes de 24 de julho, antes até
do 2 de julho, teremos motivo para finalizar estes estudos.
E é o que faremos amanhã. — Gon'cagues Maia.
, (Da Provincia, de 7 de Julho do
2917.)
O ERRO
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TU para as revoluções um inimigo
maior do que a força dos exercitos: é a
demora. Vem o enfraquecimento, vem a
traição, vem a alcovitice das delações.
E os traidores são do todos os taramos.
E' como a ingratidão.Que cousa mais natural, em um moVimento longamente preparado, como
o que vimos estudando.. e, ainda mais,
quasi feito por meio de proclamações
impressas, que cousa mais natural do
que chegar elle ao conhecimento do
governo? Paes de Andrade mandava proclama' ações para toda parto, para a Parahyba,
para Alagoas, para o Ceará, para a lialua, para o Pará.
Havia tempo sufficiente para que essa
Confederação do Equador fosse amplamente conhecida no paiz inteiro, como
o movimento revolucionado o era até
na Europa. Já o proprio governo tinha
mesmo mandado urna esquadrilha ao
Recife o só a retirará chamando ao Rio
quando um perigo maior ameaçara a
pessoa do imperador. Nada teria impedido ao commandante dessa esquadrilha,
que, deanie cios acontecimentos, chegara a bloqueiar o littoral, o dever de communicar ao governo a situação da pro?panela rebelde e desmembrada.
Por que o Governo Imaerial deveria
ignorar essa Confederação do Enuador,
LE9 amplamente propagada e sabida ató

nos confins do Impera°, mezes e mezes
antes do decreta de 26 de Julho?
Em Março, vejam bem, em Março,
Paes de Andrade fazia seguir para o Ria
Grande do Norte a escuna de guerra Maria Zeferina, com o ajudante de cirurgia
de um dos batalhões, Januario Alexandrino, a titulo do propagar a vaccina,
pois que, alli, lavrava a varioia, mas
com o fim de propagar a revolução e a
Confederação, lavando, nesse sentido,
um grande maço de proclamações.
A mesma escuna levaria depois para
o Ceará, com o mesmo fim, varios officiaes a uma typographia.
Em principios do Abril, do mesmo
anno de 1.824, elle enviava ao Pará a escuna de. guerra Camarão, com José Caetano de Mendonça e outros companheiro s levando grande quantidade de constituições e. proclamações, para o fim
de lazer a revolução o proclamar, vejam
bera, proclamar a .Confederação do
Equudor I
E rales não perderam tempo, porque,
alli chegando, prenderam logo os membros do governo, eoaonel Geraldo ie
Abreu e arcediago Romualdo, Seixas,
elegendo uru outro provisorio.
Isso em fins de Abril.
A Confederação do Equador devia ser
proclamada, no Pará, no dia -1`. de Maio.
Isto é. ires 'nozes antes do decreto de 26
de Julho.
E só não foi porque a chegada do coronel José de Araujo Roso, nomeado
presidente, burlou o plano.
Havia tempo de mais para o presidente Hoso ter mandado ao Governo Imperial noticias circumstanciadas, manifestos e proclamações de Manoel de Carvalho.

Po Pará ao Rio seriam quatro semanas apenas.
Ora, isso está em Pereira Pinto, era
Pereira da Costa e até em Oliveira Lima. E' a historia.
Que cousa mais natural do que, Ca,.
nbecendo todos esses factos e addisionados aos de Abrire Maio, de Pernambuco, o Governo Imperial baixasse o decreto de 26 de Julho, totalmente independente da proclamação de 24?
E, si já havia, no Estado, urna tradição, corroborada por actos legislativos,
filando a commemoração em 24, para
mudal-a, seriam precisos, não conjecturas, porque conjecturas podem ser
destruidas por conjecturas, mas documentos irrecusaveis e indiscut.ivels.
Só esses -poderiam levar ao animo publico a convicção de que os nossos legisladores haviam errado.
E estamos vendo como a mataria é
francamente discutivel.
Porque, si não ha um documento provando que, foi a 24, tambem não ha provando que foi a 2. Nessas condições a
prudencia, o bom senso, a -propria log:ca. historica, aconselhariam que se deixasse ficar o que está.
Mas alterar o nosso calendario, modificar a nossa tradição, fazendo historia
nova, sem documentos comprobativos
tão decisivos que fossem indiscutiveis,
como o affirma Oliveira Lima que não
existem, seria para o Instituto Archeologico de Pernambuco, como o foi, e por
unanimidade do votos, uma leviandade
e uni erro.
Tenha a palavra agora o amara° historiador pernambucano. — Gonçalves
Main.
PiJa.,Provincia, de 8 de Junho de 1917).
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O 'er. dr. Gonçalves Mata ê, OOrnb tõ;t
sabem e ai do muitos que o s
um temperamento essencialmente poli
tico, tão politico que na exuberanoi
desse temperamento chega frequen
mente a afogar-se o seu espirai') jur
dico. Da questão da data da celobraçãq
da Confederação do Equador acabe ellq•
de fazer cabedal politico, como de qual )
quer outro incidente da vida loedl, seja";
este economia°, intellectual ou simpleW
mente policial,. Assim naturalmente ap-j
plica á historia seus 'processos de jorria-J
lista politico, que consistem principal.,
mente em embrulhar as cousas para sal
deixar de apreciar a questão capital, dl,
luindo-a nas questões accessorias.
sempre que lhe não assiste a razão.
A historia, porém, pasda desta fôrma!
a ser... historias, e aliás é o propus)/
se. dr. Gonçalves Maia quem peanha ai
theoria de que «a historia é urna colle-;
cção de aneedatasa verdadeiras, aceres-'
canta elle, como si em alguns casos fosso
possivel apurar a verdade de aneedot as
e em quasi todos não fosso possivel a
discussão. Esta discussão só se não póde,
justamente dar ao tratar-se da uma da- • ta corno a de 2 de Julho de 1824—uma.
vez restabelecida a sua exactidão. que
por um equivoco andava alterada, não
tanto todavia que não seja ineacionda
a data certa nos compendies approvacios
para o ensino da historia nacional nos
nossos estabelecimentos de insirucção;
o compendio de Mattoso Maia cuire_outros.
O Instituto Archeologico não decidiu,
levianamente a mataria, segundo querem fazer crer o ar. dr. Gonçalves INIala
e o sr. Quintas, cujo trabalho, de que o'
Instituto não ponde tomar conhecimento em sessão por não ser o auctor membro da associação, seria conveniente que'
• Provincia publicasse para ficarem conhecidos os argumentos em que se Os-,
triba esse infatigavel rectificador
historia patria, que a considera toda
errada e a pretende escrever,.a exemplo
de uma personagem de uma novella cio
Perez Galdoz, não como ella occorreu
mas corno deveria ter occorrido .
O principal argumento do sr. dr. Gonçalves Mala é que a Confederação do
Equador não foi de geração espontanea,
antes teve precedentes, tendo o periodo
entre a dissolução da constituinte (Novembro de 1823) o a proclamação da
republica nortista sido um periodo agitado. Pudera! pois si o movimento do
que nos °ocupamos se vai filiar no acta
arbitrario do soberano, dispersando a
assembléa á qual eslava legalmente coa-,
fiada a tarefa de elaborar a lei organica da nação! Si se não tivesse dado'
aquella dissolução, não teria havido a,
Confederação do Equador. Os mezes de
intervallo são preenchidos pela recusa,
pernambucana de acceitar o presidente
imposto pelo poder central, sem qua
houvesse ainda, jurada em Pernambuco
constituição que estabelecesse o regi-1
'men politico e administrativo do impes.'
rio,- c pelos varios pronunciamentos mi--1
tilares e civis em pról ou contra a at-.1
titude da auctoridade eleita pelo povoai
que era Manoel de Carvalho.
A revolução estava de facto nos espis;)
ritos, mas a republica separatista s6
meça a existir para a historia a 2 de.
Julho. Esta é a data que se deve cele-1
brar porque, na expressão do Varnhasi
gen, o nosso maior historiador, foi quando. Manoel , de Gavalho pae de Md é
dos
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dente, com o nome de Confederação do
.Equador). E nada traz, quanto a esse
mcvimento, na ephemeride de 24 de
Julho.
17) Felicio Buarque, a pags. 23 das
"Origens Republicanas" (Recife, 1894),
usa da saguinte phrase: — tEra 2 de
Julho proclamou-R, em Pernambuco, a
Confederação do Equador».
18) Luiz de Queiroz Mattoso Maia, á
paginas 298 de suas «Lições de Historia
do Brasil» (Rio de Janeiro, 1895, 4 edição), acceita a data de 2 de Julho como
a em que se proclamou-a Confederação
do Equador.
19) Aristides Milton, em sua mamona
«A republica e a federarão no Brasil»,
inserta na «Rev. do Inst. Hist. e Geogr.
Bras.» (tomo LXX, p. 2s, 1897), embora
acceite a Confederação do Equador como
proclamada a 24 de Julho de 1824, não
pOde deixUr de ser incluido nesta lista,
pois diz a pags. 11 que «os seus intuitos
se acham expressos no manifesto, lançado as brasileiros em 2 do citado
ineza. Ora, esse manifesto aos brasileiros é o tal que Abreu e Lima datou de
24 de Julho.
20) Sacramento Blake, no 4Diecionario hibliographiao brasileiro» Rio da Janeiro, 1000), a paga. 46 do vol. VI, taatando de Manuel de Carvalho Paes de
Andrade, diz que este aa 2 de Julho de
824, proclamava a Confederação do
Equador».
21) O padre Rafael Galanti, em seu
«Compendio de Historia do Brasil» (S.
Paulo, 1905), assim se expressa a paginas 206 do vol. IV: — «Arrojou finalmente a mascara Manuel de Carvalho,
publicando no dia 2 de Julho um manifesto e diversas proclamações, com que
convidava os pernambucanos e as provindas vizinhas, a fundar uma republica
independente, sob o nome de Confederação do Equador.»
22) Rocha Pombo, em sua «Historia
do Brasil» (Rio de Janeiro,, s. d.), a
pags. 34-36 do vol. VIII, enuncia como
averiguado o seguinte:—(... no dia 2
de Julho, publicava Paes de Andrade o
seu manifesto dirigido aos brasileiros,
dando os motivos que forçavam seis
províncias do norte a insurgir-se contra
o imperador, e exhortando as demais a
seguir-lhes o exemplo, para que se organizasse a nação- segundo as luzes do
seculo. No mesmo dia distribuiram-se
proclamações dirigidas aos • pernambucanos e aos povos das (miras provinciaa
com que se estava de concerto».
23) João do Lyra Tavares, a pags. 114
dos seus «Pontos de Historia Patria»
'(Parally ba do Norte, 1512), não vaieileu em affirmar que Manuel de Carvalho Paes de Andrade — «a 2 de Julho
de 1824, proclamava a Confederação do
Equodor, abrangendo as provincias de
Pernambuco, Parahyba, Rio Grande' do
Norte e Ceará».
24) Sousa Reis, em suas «Noções do
Historia do Brasil» (Rio de Janeiro,
1915), a pags. 155), externa o asserto
de que Manoel de Cai valho Paes de Andrade preciarnou a Confederação do
Equador a 2 de Julho de 1824.
25) A. M. Ritzinger, em sua mono graphia intitulada «Resenha historiea da
..cidade do Rio de Janeiro» («Rev. do
Inst. Hist. e Geogr. Bras.», LX.X.V1, p.
4 •., 1915), não hesitou em escrever o
seguinte: — ata 2 de Julho, publicou
141anue1 do Carvalho um manifesto e
•,unia proclamação, convidando os povos
'de Pernambuco e das provincias rircumvizinhas a fundar' uma rapublica
'independente cem o titulo de Confcd,g
reeço
•
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A toda essa grande e brilhante p/eiade de escriptores,—na qual figuram os
mais reputados mestres, os que sempre
são chamados a decidir inappellavelmente no supremo tribunal da Historia
Patria, — corre-me ainda o dever de
accrescentar os colendos nomes dos Srs.
Luna Freire, Pereira da Costa e Oliveira Lima, luminares do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano cuja autoridade foi menosprezada
pelo Sr. Gonçalves Mala.
Assim, cotejando os votos claramente
proferidos em relação ao litigio, e caso
se admittisse, semente para argumentar, que o manifesto dirigido aos brasileiros por Paes de Andrade fosse realmente de 24 de Julho, seria motivo para
perguntar: Quid indo? Daria - aso tal
documento a que a Confederação do
Equador fosse celebrada naquella data?
Evidentemente não, porque o rompimento solenne da revolta pernarabucana contra o poder central, o pronunciamento inequivoco da separação
das provincias do norte, foi acto
da proclamação datada authenticamente de 2 de Julho. Sabe-se que
ha varies episodios mais peremptorios e mais explicitos que o de 7 de Setembro de 1822 para a declaração da
nossa soberania pulitica; mas iria contra a tradição, contra a realidade historica e contra a corrente geral, firmada
no paia pelo escol da sua intellectualidada dirigente, quem tentasse substituir
a eommemoração do grito do Ypiranga
pela de 3 de Junho de 1822 (convocação
da assembléa constituinte brasileira),
pela de 12 de Outubro de 1823 (acclamação de Pedro I) ou ainda pela cie 1°
de Dezembro de 1823 (coroação do imperador) — porque foi bradando aindapendenaia ou mortal» que o princiPe
brasileiro tirou a mascara e iniciou a
decisiva leva de broquéis do Brasil contra a metropole, tal qual fez Paes de
Andrade a 2 de Julho contra Pedro I.
Mas, do exame escrupuloso e meticulosissimo a que procedi nos copiosos
documentos relativos á questão (recorrendo ainda, alam dos já citados mamacriptos existentes na Bibliotheca Nacional, a todos os folhetos coetaneos, desde
o n. 7.314 até ao u. 7.323 do «Catalogo
da Exposição de Historia do Brasila.aem
esquecer as curiosas «Cartas anonymasie
em ori g inal e relacionadas no n. 7.318,
que não adeantaram cousa alguma ao
caso da data), — cheguei ao resultado
de que o manifesto dirigido por Paes de
Andrade aos brasileiros é forçosamante
anterior a 24 de Julho. E, si o referido
manifesto não ó de 2 de Julho — corno
positivamente o affirmam Pereira Pinto, Pereira da Silva, Aristides Milton,
Rafael Galanti, Rocha Pombo e Pereira
da Costa e insophis pativelmente reaalta
das expressões de que usam Armitage,
Varnhagen e Rio Branco, — todos os
elementos probantes. quer os das fontes
mais legitimas da documentação literal,
quer os de natureza eircumstanciaI ou
indiciaria, induzem a crer que não é de
24 de Julho e que esta data, posta por
Abreu e Lima naquelle manifesto, é
apocrypha.
Sou, portanto, de parecer que a data
de 24 de Julho não pode continuar, com
uquelle significado, no calendario eivico
de Pernambuco, — a menos que a administração do glorioso e prospero Estado
queira persistir em um erro indesculpavel, que constituo, além do mais. um
nefasto exemplo a mocidade estudiosaimnondn-se alia pelos tramites togues
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de 22 de Outubro do 1901 e 26 de „rui
neiro de 1902.
Submetendo á deliberação deste dona
to e augusto gremio semelhante conclua
são, penso que o nosso Instituto não deve deixar do unir a sua voz, sempre
acatada em todo o paiz, á do Instituto
Areheologico e Geographico Pernarnbu n
cano, que bem andou restabelecendo
em tempo a genuina verdade historica,
sem duvida alguma deturpada no concernente á interpresa inolvidavel da
Confederação do Equador.
E, rendendo homenagem aos medeies,
desde muito reconhecidos e consagrados,
do Sr. Gonçalves Maia, a quem dou
na Aazão quanto á fórma por que foi
offiaialmente realizada a alteração do
feriado actual, — Pois é sempre &pio,
ravel que o Poder Executivo invada a
orbita do Legislativo, — cumpro, todavia, o mais grat) dos deveres, consignana
do aqui os meus calorosos applauaos á
correcta e seintillante attitude que teve
no alto debate o Sr. Oliveira Lima, com.
patente e zeloso paladino de uma recta.;
ficação, tão imprescindivel aos finais de
cultura do Estado de Pernambuco,
quanto á salvaguarda das venerandas
tradições da Patria Brasileira. (siva/ata"
soa calorosos).
O SR. CONDE DE 'AFTONSO CELSO (Pra.;
sidente) diz que o parecer, que o Instituto acaba de applaudir,vaa ser publia
cado, para ser opportunamente
do e volado.
(Mario Official do Rio de Janeiro, aci'
20 de Outubro de 1917.), .
CARTA 'iro INSTITUTO HISTORICO E dEOG/as ,
PHICO BRASILEIRO

Exmo. Sr. Presidente e Mais uacnibro)
do Instituto Historie°.
Do Diario Official, de 20 de Outubro
ultimo, consta a brilhante sessão da
vossa veneranda Companhia, e em que,
pelo vosso illustre consocio, o professor
Basilio de Magalhães, foi lido um parecer onde estão em causa um ponto da
historia pernambucana e o nosso nome:
Esse parecer foi a imprimir, come.
consta da respectiva acta, para ser
colido e votado opportunamente. .
Trata-se de uma contenda entre õ
vosso Musico consocio Oliveira Lima, a
o humilde eseriptor destas linhas, a pro-,
perito da data da proclamação da Confederação do Equador, contenda que
uouelle wainente patricio trouxe ao
Vosso conhecimento e á vossa decisão.
Nunca, é certo, houve muita harmo-

nia entre os historiadores patrios acercai
dessa verdadeira data. Ha quasi dezoito
annos, porém, sendo governador de Para
nambuco, o Sr. Alexandre José Barbosa
Lima. o Instituto Areheologico Pernama
bueano, após os convenientes estudos o
deliberação respectiva, solicitou do poder competente a commemoração do dia
24 de Julho, como a data da proclamação
da Confederação do Equador, que consideramos urna das mais brilhantes da
nossa historia local e republicana.
Nessa época já a discussão se havia
travado entre os historiadores e estu-d
diosos, achando uns que mais exacta se-4
ria a data de 2 e outros a de 24 Julho.
Assentou-se na de 24, e, durante quasl
quatro lustros, essa commemoração se.
fez, ,3fficialtnente, em 24 de Julho.
E', porém, o caso que, o anno passada
fundando-sg nos velhos argumentos queal
afã então. não tinham logrado previ:te.,
Étki' g úprovejtandop,,dqd irpumstaueiW,i
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valho Paes de Andrade, • na provin- Revista: — «Este não se acha registradti;
itle novos consoclos, o actual Instituto
_cia de Pernambuco»; 27 de Julho de no livro das Portarias de 1821.),
Ikrelteologico, por meio de proposta de
1824, a carta imperial encarregando
um dos seus membros, mudou a data anO que leva o' mesmo historiador
ao coronel Francisco de Lima e accrescentar a paga. p01:
tiga de'24 para 2.de Julho.
Silva a presidencia da commissão
Insurgimo-nos contra essa delibera'militar instituida no decreto da vosção, por dons motivos: primeiro, porCDOCUMENTO CLARO, posirivo, ine.s
pesa, e urna proclamação ás tropas
BRE O ASSUAWTO, NÃO SE ENCONTRAI,
que não seria esse o meio de determinar
«sobre o manifesto de Manoel de
ABSOLUTAMENTE CONSIGNADO NO LIas datas do nosso Italendario historico;
Carvalho 'Paes de Andrade; de ParVRO DE REGISTRO DAS PORTARIAS 111'
segundo, porque, havendo já uma data
, nambuco.s
DORRESPONDENCIAS on :MANOEL DZ •
official, essa só deveria ser mudada eua
CARVALHO./.
vista de um documento movo, cabal, ir,
;
'Aliás, já o sr. Oliveira Lima havia
recusava], que autorizasse a mudança.
'Assim, não é verdadeira h al/egaçã61
• Ora, esse documento não existia, nem escripto em sua réplica, no Diario de
Pernambuco:
attribuida a Pereira da Costa, sobre ot
existo. .
registro desse documento, para concluilll
Retorquiu-nos o illustre patricio Sr.
tA verdadeira data é 2 e não 24. como o illustre relator que «isso tgistaOliveira Lima, escrevendo uma sério de
• Basta lembrar que o decreto impe- va, independente 'de mais nada, parai
artigos, no mesmo numero dos nossos, e
rial, mandando suspender em Per- authenticar a consagração do dia 2 de4
reproduzindo os velhos argumentos. Denambuco as garantias constitucio- Julho, corno a data verdadeira da Confe-e
pois, reunindo as considerações .do um e
naes, por motivo da «desmembração deração do Equador».
outro lado, submetteu o caso á vossa de•daquella provincia o outras do norte, - O o utr o, argumento não a -menos uri
cisão. No presente momento, só nos ina titulo de Confederação do Equa- .tificioso.
teressam as considerações puramente
dor, como se manifesta das suas per
Realmente não se • comprehenderia
historicas.
fidas o malvadas proclamações», é como, em uma época sem telegratplio,.
de 26 de Julho. Como poderia o le- sem meios rapidos de communicação,1
O illustro professor a quem foi invanto occorrer a 24 e ser conhecido quando uma viagem de Pernambuco
t umbido o estudo dessa contenda, desno Rio, no dia immediato, em época ao Rio demandava uns quinze dias, o
obrigou-se com um parecer tão brigoverno tomasse,- no dia 26, providen-:
• em que não existia o telegrapho 2
lhante na forma, quanto pouco verdadeiro, e concluiu pela data do 2 de Judas contra factos succedidos em Penn
'Seria, com effeito, inexplicavel, como, narnbuco a 24 1
• lho. Mas esse parecer não pódo deixar
'Mas, não esqueçamos que, não obstais.
de merecer os nossos embargos. E, se havendo argumentos e factos dessa nabem que não tenhamos a - subida honra tureza, ainda se duvidasse qu6 a data te a affirmação erronea - de Antonio AI.;
de pertencer ao vosso gremio, é nosso da Confederação do Equador era 2 e vos Coruja, citado pelo professor Ba.,'
silio de Magalhães, .que -ars Confedera.'
dever contestar esse parecer, no hl- não 24 de Julho 1
&imante esses 'factos e esses argu- ção do Equaaor rebentou a 2 de Julho» `
tere„sse da verdade historica, que é o fim
mentos são falsos.
não esqueçamos, diziamos, que a rebel-N,
e o objecto da vossa existcncia.
'O primeiro articulado se refere a um dia de Paes de Andrade, contra a auto-!
Bastará assignalar que o i/lustre re/ator, Sr. Basilio de Magalhães, basêa, facto de facil verificação; e esse facto ridade do Imperador, -vem de muito;
quasi, o seu trabalho em dous factos não existe. E' o registro do documen- tempo, vem de muitos meus antes. Já.
principaes, que seriam. sufficientes para to relativo á proclamação da Confedera- om Março elle se recusara entregar o )
tirarem todas as duvidas, se fossem ver- ção do Equador, no livro sias Portarias governo a Paes Barreto, morgado do Cade 1824.
bo, e nomeado, então, pelo Imperador,
dadeiros.
,Ha, a respeito, miá de um •documen- presidente da provincia. Os officiaes 1..R..,
Assim escreve o illustre professor B.,
to; um-tem a data de 2 de Julho, assi- menha e Seára .foram ao palácio. -pren-f
de Magalhães:
gnado por. Paes de Andrade. e que não deram °presidente -rebelde e enclausura-e
40 que -liquido e certo, o "que fala em Confederação do Equador. E', ram-no na fortaleza do Brum. Mas, a .
-- não póds soffrer a menor contesta- aliás, o unico documento que não fala guarnição se . revoltou, soltou o presos:
ção, é que a proclamação de Paes de na Confederação, esse datado de '2 do rapei-o no governo e. O povo fraterni,..1
zou com os revoltados. Já, era bem um'
Andrade aos «Habitantes das pro- Julho.
revolucionario. A altitude do
vincias do norte do Brasil', — com
Os outros, todos, sem data, falam flet- movimento
a qual, no suggestivo dizer de todos ia e terminam, dando vivas á Confedera- presidente Paes fde Andrade foi consl-•
derada uma «desmembração» da integri-)
os nossos, melhores tratadistas,, ti- ção do Equador 1
dade do imperio. E uma esquadrilha .foi
rou elle a mascara e perpetuou a
Toda
a
argumentação,
tendendo
a
tentativa de uma ,colligação das dr- provar que a proclamação dessa Con- mandada, sob o cominando de Taylor,
cumscripções politicas septentrió- federação do Equador foi a 2 de Julho, que, .em 8 de Abril, -declarou o bloqueio
naes para a independencia, sob a gyra
costas de Pernambuco.
em torno desses documentos. E a das
Sórma republicana, — traz ,a data confusão
Em terra, já se luctava. Na capital, O
que até o illusé
tão
grande,
de 2 de Julho, com alta forregis- tre relatos, o professor Basilio de Ma- patriota Emiliano chegou a preparar .o
Irada a fls. 162 v. do •«Livro das galhães
SOU grupo, que armou •com machados o
se submergiu nella.
outras armas, para . um .saque em .regra
portarias do armo de 1824», exis- • O documento
que
está
registrado
a
tente na secretaria do governo de folhas 162 do livro das Portarias de nos 'norcundaso, que eram os partidaPernambuco. o foi impressa em 1824, existente ainda na Secretaria do rios do Morgado. Aliás, isso não se.conavulso na Typographia Nacional do governo, em Pernambuco, é justamen- summou, em vista da °oposição .licita
Recife, tendo tido larga divulgação, te aquelle onde não se articula uma pa- por Agostinho Bezerra, como depuzeram
quer alli. quer em outros pontos do lavra sobre a Confederação do Equa- quasi todas as -testemunhas -no processo
'Brasil, qual se vê da magistral o dor.
de Frei Caneca.
,exhaustiva monographia que F. A.
Era, portan t o, uma 'revolução hem caPereira da Costa, historiador per- -racterizada. Mas dir-se-ha que não era
• Pereira da - Costa deu á estampa,
t com o titulo (Confederação do Equa- nambucano, pertinaz escavador de cou- ainda a Confederação do Equador ; falta.
dor», no volume XIII da stilev. do sas historicas, foi quem descobriu esse va-lhe o nome, que, aliás, é tudo nesta
• , Inst. Arch. e Geogr. Peru», a pags. , documento. Mas, Pereira da Gosta, no- discussão, por coincidir, com a data do
mo historiador, é probidoso, Eis o que manifesto, ou proclamação.
• 272-3 C.»
elle escreve no seu trabalho a respeito,
Engano 'manifesto. A Cate s6 tinha
E mais adeantef
publicado no yol. xni da Revista do razões -para acreditar que os movimen-,
«Assim as providencias do gover- Instituto:
• tos rebeldes de Pernambuco visavam' a.
no imperial, -promptarnente tomadas,
• Confederação do Equadoe. .Essa 'Corda-,
para que fosse atalhado sem tar«Esse documento (a proclamação deração era conhecida. Mezes antes,,
dança o .movimento separatista do
com a data de 2 de Julho, onde não Paes de Andrade enchera 'o norte 'das,
¡norte do pais, trazem as datas sese fala em Confederação do Equa- suas proclamações, conclamando os -po-.,
, guintes! 26 de Julho de 1824, os
dor), esse docilinento se acha re- vos a formarem a Confederação do Equa.rs
decretos mandando suspender progistrado á f is. 162 do livro das Por: dor. Em Março, alguns mezes antes dOi
visoriamente, para a provincia de
tarias do anno de 1824.».
de Julho, de onde falsamente se- pra-,
•
Pernambuco, as disposições do patende datar a proclamação, em 'Março,
'tende
ragrapho 43' do art. .179 da Consti. • Conio • ha, porém, mais de hm dom diziamos, Paes de Andrade mandou .para
' tuição Politica do Impados, e coros tumento; isto é, , como ha um' outro - do- -o Ceará a escuna Zeferina, com o
cessar Eummariamente, em com- cumento SEM DATA, onde • se fala em. , •dante de cirurgia Januario Alexandrinot
Missão militar,- os' chefes e cabeças Confederação do Equador, o mesmo Pe.; a titulõ de 'debelar as ;bexigas, mas lej
.(sie)- da facção do Manoel de 'Gar 'Tetra
,) ..Y.a4Çtic.n Illik gr_gtd.Q _r_llafisf:Ldgig.olly
_ da, p_x.n.t . , diz _a lis, '280 'da miennt
•
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dies, afim de propagar a Confederação.
Em Abril, na escuna Camarão, seguiu
para o Pará José Caetano de Mendonça,
com o fim de proclamar a Contederação
do Equador. Ella devia ser proclamada
em 1 de Maio de 1824. E não o foi,
em vista da chegada inesperada do novo
presidente, coronel Rezo, Rue burlou 9
plano.
E' a historia.,
As providencias do governo não se originaram nem dos documentos de 24
nem dos documentos de 2 de Julho. Foram determinadas pelos velhos acontecimentos. Datam de 26 de Julho, como
podiam ilar outra data. Nem se oppõem a que em Pernambuco se tenha dado a
proclamação a 24, ou a que se tomasse
essa data como a da cominai:floração daquelle feito.
E já vimos que, mezes antes, essas
proclamações corriam mundo.
Não ha, affirmamolso sem minimo
receio de contestação, não ha um dom
'aumento sequer, preciso, claro, irrecusavel, indicando a data dessa Confederação. E esse documento seria imprescindivel para autorizar a mudança
de uma data que já existia officialmente.
Certo os historiadores são um elemento de consulta. Mas relativamente à
essa data cites são deploravelmente 11f5.•
'ativos e ohegam a fazer descrer do modo por que se faz a historia. Em falta
tde docum.enlos positivos, ou de outros
elernaeratrA elles se copiam, uns aos ouihnse, servilmente, reproduzindo até as
mesmas palavras e confundindo do•
aumentos e factos.
Assim, Pereira da Silva, na sua Bis,
pria da fundação do Imperio; Varnhagem, na sua Historia da Independencia;
o Padre Galanti, no seu Compendio de
Historia do Brasil, repetem as Menni3.•
almas palavras, isto é, que a 2 de Julho
Paes de Andrade tírou por fim a mas!cara. lançando proclamações, etc., etc.
Aliás Varnhagen, que é, com effeito,
bm dos nossos melhores historiadores,
nesse ponto da historia pernambucana é
de urna acrimonia e injustiça que lhe
tiram a isenção de animo e mesmo a veracidade. Elle chega a comparar os nos.,
Cos beróes aos negros Lucas Dantas e
faliz das Virgens, instrumentos das
,urreiefies bahiana,s de 1798.
São esses os historiadores que rios
pontam como dizendo a ultima palavra
em um ponto duvidoso dessa historia?
Armitage, por exemplo, o primeiro da
Série enumerada no parecer, diz a
pags 1.1.5, da sua Historia do Brasil desde a chegada da familia de Bragança até
a abdicação de Pedro I, em 1831, traduzida do inglez por um brasileiro em
40.7.a
17

kn presidente proclamou em 2
de Julho, denunciando D. Pedro
;como traidor e dizendo que as suas
'intenções eram abandonar o Brasa.
,tres portuguezes. Convidou-se aguaimente as provincias do norte a recusarem obediencia ao governo imperial e a ligarem-se em uma (aliança que se denominaria Conje.deração do Equadorak

bra, no documento datado de 2 de

Rim ha realmente o appello ás proviaCias do norte, ha a accusação de traidor
8,0 Imperador por ter desamparado os
brasileiros. mas não ha uma só palavra
re o pacto das provinciaa, pena sobro
oftfederação do Equador,*
r
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E' a mais absoluta confusão entre esse
documento e os outros, sem data, onde
se falia em Confederação.
E o caso é que os historiadores mais
citados se vão seguindo: Joaquim Norberto (Ephemerides nacionaes, pag. 36,
t. 15); Mello Moraes (Chroniea geral do
Brasil, pag. 242, t. II); o referido Padre
Raphael Galanti (Compendio de Historia
do Brasil. pág. 206, vol. IV), e outros;
mas todos reproduzindo as mesmas palavras, isto É, que a 2 de Julho Paes de
A.ndrade lançou uma proclamação ás
provincias do norte para formarem unta
Confederação do Equador, quando a verdade é que, nessa proclamação aos habitantes das provincias do norte, não se
falia em Confederação do Equador.
O proprio lio Branco, citado por Basilio de Magalhães, e que nas suas Eph,emerides dá o 2 de Julho corno a data da
proclamação ás provincias para formarem a Confederação, nas Notas á Historia da Independencia, de Porto Seguro
(pags. 424), referindo-se, ao documento
citado por Abreu e Lima: de 24 de julho, diz apenas que não lhe conhece a
data.
A revolução tinha um jornal, o Typhis
Pernambucano, redigido por Frei Caneca. De 1 a 15 de Julho publicava as
bases do pacto para o Governo das Provincias Confederadas; mas não dá a menor noticia dessa Confederação de 2 de
Julho, o que é realmente curioso.
Certamente, senhores membros do Instituto, nós não devemos reproduzir aqui
o que escrevemos, no nosso jornal a Provincia, combatendo a decisão do Instituto pernambucano, quando entendeu de
mudar a data de 24 de Julho.
Visamos aqui combater, apenas, ou
chamar a vossa esclarecida competencia
para esse parecer, cujo autor, como se
vê das proprias palavras, se deixou offusoar pelo prestigio do vosso consocio
Oliveira Lima, sacrificando a historia e
dando como verdade incontestavel o que
e/le mesmo não se julga com o direáto do
g arantir, no final do seu parecer. Visamos mostrar que esse parecer não e
nem verdadeiro, nem justo. O documento nelle citado e relativo ao registro no
livro das Portarias de 1824 não contém
o que lhe attribue; os historiadores, que
cita. se reproduzem e se copiam na mesma deploravel confusão relativamente á
data litigiosa; e a sua propria concluía° se resente da mais completa incerteza.
pasta reler as suas palavras finaes:
, elas, do exame escrupuloso e
meticulosissimo a que proceat nos
copiosos documentos relatinus
questão (recorrendo ainda, além dos
Vá citados manuscriptos existentes
na Dibliotheca Nacional, a todos os
folhetos coetaneos, desde o n. 7.314
até ao n. 7.323 do Catalogo da Exposição de Historia do Brasil», sem
esquecer as curiosas Cartas anonymas», em original e relacionadas no n. 7.318, que não adeantaram cousa alguma ao caso da
is ata) —, cheguei ao resultado do
que o manifesto dirigido por Paes
de Andrade aos brasileiros é forçosarnenta anterior a 24 de Julho.»
r' A conclusão seria esta: Desde que
hão existe um documento cabal, irrecusavel, desde que não é possivel determinar urna data exacta, não ha rano
para alterar a que jã exiate

mente.
Com o maior reaueito, eneideigação.
J.. Gonçalves Alaki„,..,

MN de 192
A VERDADEIRA DATA DA CONFEDERAÇÃO DO f
EQUADOR

(Resposta á carta-aberta do Sr. Gonçala
ares Maia)
E' sinceramente admirado que res.
pondo á carta aberta dirigida pelo Sr.,
Gonçalves Maia ao Instituto Historico e
Geographico Brasileiro e na qual visa a
refutar o meu parecer sobre «A verdadeira data da Confederação do Equador».
O ilustre patricio, a bem da propria
e justa nomeada de que gosa, devera
ter-se remettido a prudente silencio,
desde que lhe não era possivel contradictar com argumentos novos, nem invalidar com provas robustas e convincentes, as conclusões a que cheguei, baseado não só em documentos como
ainda em indicios de grande peso.
Certo por não me conhecer pessoalmente, julgou-me o Sr. Gonçalves Maia
offuscado, nesta questão, pelo ineontestavel prestigio do Sr. Oliveira Lima.
Entretanto, sem a menor offensa a este
egregio . brasileiro, espirito de escol e
patriota ' prestimoso, a quem offectivaa
mente voto a mais desinteressada estima e a mais inequivoca admiração,
preciso de dizer, alto e bom som, ao Sr.
Gonçalves Mala que nunca tive, não tenho e espero não ter jámais ídolos de
espade alguma, excepto apenas a Bela
leza e a Verdade. Só estas, que não os
homens, é que me podem fazer curvar a
cerviz e dobrar os joelhos; só cilas, quo
não os homens, por mais talentosos 64
poderosos que sej am, é que podem causar-me deslumbramento.
Habituado, desde muitos annos, a
pesquizar, a deletrear, a confrontar documentos de toda sorte respeitantes á
historia nacional, — não podia eu, como
parece querer attribuir-me o Sr. Gob...
çalves Maia, affirmar que a proclama...
ção datada de 2 de Julho de 1824 e
subscripta • por Manuel de Carvalho
Paes de Andrade falasse em «Confederação do Equador".
Ouso assegurar que li cuidadosamente, pacientemente, serenamente, tudo
quanto existe traçado sobre esse episodio da evolução brasileira, quer' nos livres dos chronistas e historiographos,
quer nos códices dos archivos e bibliothecas nacionaes.
Ora, do exame imparcial e meticuloso
'de todos esses elementos de convicção
não pude chegar a outra inferencia, sinão de que a data mais historicamente
provavel da Confederação do Equador
a de 2 de Julho de 1824, corno razoavel,
mente pretende o Instituto Archeologleo e Geographico Pernambucano,
tendo á frente o Sr. Oliveira Lima. e
não a de 24 de Julho de 1824, como infundadamente quer o Sr. Gonçalves
Maia.
Com effeito, a favor da data de 24 de 1
Julho de 1824 não milita a opinião de
nenhum eseriptor dos que mais acuradamente e fidedignamente investigaram
os factos do passado nacional, nem exisa
te, a tomai-a acceitavel ou inconteste,
um só documento habil.
Entretanto, a pról da data de 2 de.,
Julho de 1824 ha nada menos de 25 testimunhos, muitos dos quaes oriundo!
das pennas mais aureoladas que se
4Ato consagrado á historia do Brasil.
EZ, como si ainda não fosse suffioNge,
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essa esmagadora maioria de suffragios,
todas as circumstancias que se ligam ao
memoravel acontecimento da Confederação do Equador conspiram em attribuir-lhe a 2 de Julho de 1824, que não
a 24 de Julho de 1824, a instauração solenne, a proclamação decisiva, pela voz
de Manuel de Carvalho g_aes de Andrade.
Depois de ter lido e examinado, atItentamente o detençosamente, oa documentos de toda especio relativos ao
— affirmo, a meu turno, corroborando a asserção do operoso e probo
Pereira da Costa, que o celebre, amanilestoa, attribuido a 24 de Julho de 1824
por Abreu o Lima, não passava do
epeça complementar» da proclamação
'de 2 da Julho de 1824, e a tal inferencia
cheguei com inabalavel segurança logo
que me foi dado vêr o claiario Flumipense», de 30 dé Julho de 1824.
•
. • A inserção -das peças basicas da Confederação do Equador no orgam official
Ida monarchie trouxe primeiro a meu
espirito a inilludivel certeza de que o
"manifesto» não, podia ser de 24 de
'Julho, porque, si o fosse, seria impossivel estampal-o ,o citado jornal a 30 do
rneemo mez o anno; e, em seguida, confirma a presumpção, que eu haurira na
excellente monographia de Pereira da
Costa, de que a inexistencia da data
naquelle documento provinha de que
elle não passava de um simples annexo
da proclamação eAos habitantes das provincias do norte do Brasil», o que tambem era façjl deduzir do confronto deites
entre si agem o dirigido aos alliustres
babianos Nanais compatriotas do Sul do
33rasila. Quem os examinar em conjuncto verá que alies formam um systema
bem organizado e perfeitamente adequado ao fim que collimavam.
Em vez de render-se á evidencia das;
aes argumentos, clarissiMos e incontraslevais. o Sr. Gonçalves Maia, sem exhibir Prova que lhe ampare a proposição,
vem asseverar, agora, que a Confederacão do Equador já «era conhecida», já
cunstava de proclamações, muito antes
de 2 de Julho do 1824 1
.Gomo é, então, <mo o consploue patricio_ tanto se .bate nela data improvavel,
pela data absurda de -24 de Julho? Por
nue é, então, que o paladino da verdade historica não descobre o dia - exacto' posto nas proclamações feitas por
Paes de Andrade e levadas ao Ceará por
1Tanuario Alexandrino, — afim de inculcar essa éra real ao governo de Per-

nambuco, como a uniea digna de ser inscripta no estudado eivico do Estado
para commamorar 8 Confederação do
Equador? I
'Tudo isto vem demonstrar a obnubia
'ação em que se acha, a propositt.do
assumpto ora debatido, a formosa naadligueis do Sr, Gonçalves Mala, que,
ampossibilitado de continuar a dpfender
a causa que esposara, deu para emmapanhar-se no aranhol de asseatos vagos.
Mas, tenslo o Institutoellisterico
peographico Brasilairo de se pronunciar, em sua alta sabedoria, sobre a int.:.
portante lido, julgo-me escusado' de
aprofundar a analyse da carta-aberta
do Sr. Gonçalves Maia e de repetir argumentos já- largamente deduziaos, -quer
Cm meu obscuro parecer, quer nos es-
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teria em discussão, basta que o In- Lima e Gonçalves Mala e mais tarde entro'
stituto Historie° e Geographico Brasi- este ultimo e o Sr. Basilio de Magalbles,
leiro, ao proferir a sua soberana de- acerca da data em que se deve cummomorao
cisão, tenha em vista que, emquanto a a Confederação do Equador, só agora ‘posso
data de 2 de Julho de 1824 é acceita desempenhar-me dessa incumbencia, do que
por todos os mais autorizados tratadis- peço desculpa ao Instituto e ao eminente coa.
tas da, historia pateia, desde os mais sacio que me honrou com este eucargo.
proximos daquella época até os da
Em ine, como Abem todos, deu-se em Por.:
actualidade, a data de 24 de Julho não
passa de uma invenção de Abreu e [Amimo) o movimento revolucionario, conheLima, perfilhada por menos de meia cido na historia do nosso paiz pela denomivae
duzia de eseriptores, entre os quaes se çao de Confederação do Equadir.
enfileirou o Sr. Gonçalves !laia.
Foi chefe desse movimento Manoel de CarDo notavel «Manifesto», que foi ima valho Paes de Andrade, que, segundo refere
presso em avulso, restam ainda alguns Varnhagen na Historia du Independcncia (pag.
,raros e preciosos exemplares, nenhum 422), passou algum tempo «a prover-se de munições, aealintar a tropa, a reforçar os arsedos quaes ostenta o reenor vestigio
data; e, como foi elle dado á estampa no naes e a fazer proclamações, uma aos BrasiDiario Fluminense de 30 de Julho de leiros, outra ás Provindas do norte, .uma ter1824, tambem sem data, — segue-se que ceira aos bahianos, todas estas em seu-dome,
a acceitação da -data de 24 de Julho ima e uma quarta aos mesmos bahianos, aseiguaportaria em legitimar uma espuria da pelos «povos das ,,Provincias 'do Norte do
mentira, importaria em sanccionar uma Brasil».
' falsidade indecorosa.
Conforme reconheceu o Sr. Gonçalves Mala,
Paes de Andrade mandou einisaarios á Paraa
Nttp ,é, portanto, só o culto da verdade barba
, a Alageas, ao Ceará, ao Pará, á B
— base ada existeneia o fim precipuo do afim do
fazerem propaganda secreta em favqr
Instituto Iiistorico e Geograpbico Bra- da revolução.
A Confederacão do Equador desileiro, — o que deve levar o colando e
benemerito gremio a proferir a sua in- tia ser pro,clamada no Pará a 1 de meia. .;
appellavel sentença a favor da data de
Trata-se, Portanto; de um movimento revi>
2 de ulho de 1821:
é tombem a 'acionará, preparado durante alguns maezes,
moral que o exige.
cuias idéas 'propulsoras se foram pouco a pouco
.
infiltrando em ivarias provincias
norte do
Ao ,concluir, devo ainda derx0 aqui paiz
e movienento dirigido a ma fim benz,claráregistado que, por informações seguras tnente'
visado, e com perfeita unidade. Basta
que
mo substituida,
chegaram deno
Pernambuco,
queAndrade
os •revolucionarioseenviados
epor
já
estar
calendario sei
.clalembrar
. Paes -do
ao Pará em abril levaram
vico daquella florescente e culta unida,. grande porção de exemplares da Constituiçao
de da
Federação,
data adoptada
de 24 de Julho
da Colombia, nue devia ser alei fundamental
de
1824,
em má ahora
alli ouda nova confederação, ató que-se ,reunissem
Ceara por infauencia de mentores in- os
seus-legisladores constituintes no Recife.
1824,
competentes, pela de 2 de Julho de
que é a mais logicameiite exacta, o no- A i de julho, divulgou Paas de Andrade a
tando-se que esta 'já figurava, desde sua primeira proclamação, mas esta dirigida,

cerca de meio seculo atrás, affixada a aos Pernambucanos, Umente-aos Pernambucauma das pontes monumentaes da Ve- nos, e sem nenhum appello aos cidadãos de
qualquer -outra provincia, nem determinação
neza brasileira.
•
i
rsetis,,intentos,
o que, excluindo a idéa da
Assim, oeInstituto Ilistoeico e Geograa dos
con ei. eraçao, faz que nenhum dos contendophico Brasileiro, nada tnais terá que res dê preferencia a essa data 'pli
ara cita
fazer do que homologar, com o seu au- se conirnemorar a Confederação 'do' Equador.
glisto julgamento, uma resolução tradicionalmente apoiada pela opinião escla- '" A 2 de julho dirige Paes de Andrade neva
recida do paiz, uma resoluçrro nom as- proclamação, e desta vez aos «habitantes daa
sento nas vinis lidimas peças do convi- provincias do norte do Brasil». Alludindo 4.

ação, uma -resolução já transformada em e.sta proclamação, escreveu Vafrdiagen na
realidade • pelo proprio governo, mais Historia da Independeneia (pag. 423): «Tirou
directamente 'interessado nella, qual é o por fim Paes de Andrade a mascara tio
do Estado ele Pernambuco, urna resolue dia 2 ede julho, lançando as proclamações
ção, emfim, • que está. sendo urgente- ,j ,preparadas, convidando todas as provia,
mente reclamada o luminosamente es- em do Brasil a formarem uma confedera'
cudada pela historia e pela moral. --I eao,que se chamaria do Equador ». 4ssayro-._
clamaçâo de 2 de j ulho termina pelas segui ti tea
Basilio de- Magalhães.
palavras: «Quem tal pensara! Agora que
S. João d'El-Rey, 28 de Janeiro de 1918. nos vê exposto ás baionetas e canhões portuguezes, Sua Magestade Imperial manda
Em sessão de 20 de Abril de 1918
resolveu o Inatitnto Ilistorico e Geograa
phico Braaileiro, sob proposta 'do Sn.
FLEIUSS (Secretario perpetuo), nomear
um- arbitro para emittir a opinião definitiva sobre a questão, e o SR. CONDE
DE AFFoNSO CELSO .(Presidente perpetuo) designou para esse fim o S11. PEDRO
LESSA.
o

n•••ffileei

LAUDO DO SR. PEDIU) LESSA, LIDO,
PELO MESZ,10 SENIIOR, EM SESSÃO DE 2
ne Janaeo na 1918.

triptos dos Srs. Pereira da Costa e Ohveiem,. Lima.
•,
«Nomeado pelo nosso benemerita presid
P,ondo á margem todos os eutros ele- Sr. Coado cle Arrow:ti Cekse, are' eu
,Ilecn(os de provas pertinentes ,á ma-. paladar na controversiwentre os Srs. • 011, eira

reunir todas as suas forças na capital, afig;
de defender sómente a sua pessoa e dosam

para armilas mesmos que o elevaram ao
Buem°, e lhe puzeram na cabeça a cora impenal 1 Brasileiros, o Imperador desamparounos : que nos resta agora ? Unamo-nos para

salvação nossa ; estabeleçamos um governo
supremomerdadeiramente canatitucional,que u
encarregue dviossa- mutua defesa e salvação.
Brasileiros ! Unamo-nos e seremos haveria

eiveis 1 Palacia do Governo, 2 de julho da
1824.— Manoel de ° Carvalho Paes de /ladrada,.
Presiden te .*
Mais tarde espalha o chefe revolucionaria

nova proc:arnação. endereçada aos Brasilefr
roa, e sem data. 'Termina com estas Oram*

•
, .
«segui; 6 Brasileiros, o exemplo dos•bravoa
h,ei tantes -da zona torrada, vossos irmitoie e
%se-, amigos,- vossos compatriotas
las velames «de -seis Provincial
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de 1918

vão estabelecer seu Governo debaixo do me- Provincias» que vão estabelecer seu govertio„
lhor de todos os systemas representativos». Um adoptando o regulai= federal. Suppoo-saai
centro, em togar escolhido pelos votos de assentado 'que as «seis Provincias do norte',
vão fundar a uCoafecleração do Equador», e
nogsos represeni antes, dará. vitalidade e mo- convidam-se
as outras Provincias do Imperio
vimento a todo o nosso grande corpo social.
Recebedoria do District° Federal
Cada Estado terá seu respectivo centro, e «a se unirem,. ás da «Conferação do Equa sor. Remia arrecadada de 1.a 19
Ila
nessa
proclamaaão
essein
data
pbrases
bem
cada um destes centros, formando um annel
de julho de 49i8
3.558:1815170
da grande cadeia, nos tornará invenciveis. caracteristicas, como estas, que já antes reBrasileiros 1 Pequenas considerações só devem produzi: «Segui, 6 Brasiloiros, o exemplo dos Renda arrecta'ada em 20 de
julho de 1918. ..
149:7335487
estorvar pequenas almas : o momento é este, bravos habitantes da zona. torrida, vossos
salvemos a honra, a patria e a liberdade, amigos, vossos compatriotas: imatte os va3.707:9165657
soltando o grito festivo : Viva a Confederação lentes do seis Provincias do norte, cáró vão
estabelecer seu governo, debaixo do malhar
do Equador.»
Com a data de 2 .1 de julho não se conhece de todos os systemas representativos», etc., Em igual perlado de 1917...
2.785;9315703
proclamação alguma. Não ha documento al- etc.
Sendo assim, pouco importa indagar o moa
gum pelo qual se prove que a 21 se proclasnento em que o Governo central foi informou a «Confederação do Equador».
infandega do Rio de Janeiro f
Temos consequentemente a 2 de julho uma mado do inicio da revolução. O que paira
MEE DE JULUO
acima
de
qualquer
duvida
é
que
a
revolução,
proclamação, cuja data ningnem põe em duvide', proclamação em que o Presidente de por muitos mezes em periodo de gestação, só
r onda arrecadada em 20:
Pernambuco se insurge contra o Governo do veio á luz, pelo primeiro acto que a deu a Em ouro.
177:0095230
Imperita assume franca e solennemento o conhecer publicamente, a 2 de julho.
Em pape/
161:1145110
Penso, pois, que, ainda quando tivessa com
papel de revolucionado, expondo a sua liberdade e a propria vida, e instiga as Pro- Oda a certeza a data do 21 de julho a proclaTotal
338:193567U
vindas do norte a constituir= «um governo mação que termina por um «viva á Code,- Renda arrecadada de 1 a 20
der'ação
do
Equador»,
não
se
deveria
figa.
a
supremo, verdadeiramente constitucional».
de julho do 1918
3.979:0085202
E' um acto formal de rebellião, é o inicio de 2a desse mez a commemoração da «Cotara- Em igual pujado de 1917..
3.088:3615650
uma perfeita revolução, e o fim desta revo- deraaão do Equador». Esta a 2 deludis) já
lução só podia ser (sobre isto não é permittida estava proclamada. A falta do nome nada
890:7365552
nenhuma duvida) a «Conlbderação do Equa- significa, desae que o movimento publicamenta Differcnça a maior em 1918
iniciado a 2 do julho só podia ter o nome
dor».
••••••=Mii
Faltava alguma cousa para patentear quó que todos lhe dão, «Confederação do Equaa proclamação de 2 do julho era o começo da dor». Rio, 16 de junho de 1918.—Pedro
revolução ? Faltava, observa o Sr. Gonçalves Lesse». (Calorosos applausos .)
O •SR. PRESIDENTE diz que os applausos com
•Mala, faltava a denominação, que se lê no
outro documento, — a proclamacã.o -ulterior que foi acolhido o laudo são a melhor prova
N. 13.272
sem data, de «Confederacão daí Equador». da approvaçâo do Instituto. Considera, pois,
onessan bitairamensts
Mas, si todo o movimento revolucionado teve
J. P. de Lima, estabelecido á rua da Conim•n•n•••••
indubitavelmente um só escopo, a «Confecalção n. 2. Nictite soy, anaesenta a rna-ca
deração do Equador» ; si todos os actos do
sunra, consistente da palavra earacteristica
Paes de Andrade foram praticados indiscuti«Peptonase», entre aspas. A referida marca
velmente, e seja contestação de um só asai.
servirá para distinguir um pre parado pharptor patrio, com o fito do se constituir essa
maceutico cio seu fabrico e cournercio. va•
Camara
synclicat
tão anhelada confederação; a .prodlamação de
riando em côres e dimensões. Sobre uma es2 de julho só podia referir-se a «Confederação dom °meu!, DO CAMBIO E nona smrxr.t.mÃ tammlba de 600 rãs: Nietheroy, 18 do junho
do Equador». Posto que não a indicasse pelo
•
00 d/v A' vista do 1018 . —J. F. de Lima
nome proprio, é fóra de duvida, nem o
A presentada ua secretaria da Junta Coms s •/a 11 ail'ea
Sr. Gonçalves Maia o nega, que a proclama- Sobre Londres •
S760 i:noto:ia] da Capital Federal ás 11 o 40 miSM!
ção do 2 de julho foi a primeira revelação, o Sobre Paris
nut"s do dia 17 de junho cie 1918.
—
primeiro signal de irroalpimento da insur- Sobre Hamburgo
Registrada sob o n. 13.272, por despacha
Sobre
natio..
.
reição, havia mezes preparada secretamente,
Junta Commercial em sessão de ho . e. Pada
Sobre
Portugal....
na Qual Paes de Andrade devendou clarsa
gou no primeiro exemplar 20$ de salto por
_mento os seus intuitos. Sendo indiscutivel" Sobre Nova York
_estampilhas. Rio de Janei ro, 15 de julho do
para todos os que se te= oecupado do as- Lib. estaalina em moeda
_1018.—/sidero Campos, di aector. (Ao lado
aumpto que, por essa época, o unia° movi- Sobre Buenos Aires (peso papei)..'.n
_estava o carimbo da Junta Commercial.) .
monto revolucionado que se realizou nas So'we Montavidéo (peso ouro)... a
_Provincias do norte do Brasil foi o conhecido Sobre Ilespanha (peseta).....
sob a denominação de «Confederação do Sobre Hollanda (florim)
N. 1:3.
-Equador», a ninguem é permittido pôr em Sobre Suissa (franco)
Jacob
Schneider,
estabelecido á rua do Cate
Apolices
geraes
miudas
..
8G000
duvida a afirmação de que, dentre as proa
913000 tete ns. 7 e 9. apresenta a marca supra, conplamações de Paes dé Andrade, a de 2 de Analices amimes de 1:0005, 5 Vs.• •
89aa000 sistente em dons triangulos entrelaçados. ten.
_ julho foi a primeira manifestação do movi- A polices Es'rsd s de Perro
8875000 do ao centro o nome caracteristico «Sion»,
mento revolucionado, por elle preparado. • A ..olices Saneara int° da Baixada.:
na parte superior a calavra «Casa» e inferiorApolices Compromissos do TheEscolher, para commemorar esses acon
sonro, miud1,4
8805000 mente os dizeces çalarea reg'stradaã. A refetimentos da nossa histeria, a data de qualrida marca servirá para distinguir moveis,
quer dos actos preparatorios, tbra evidente- Apolices Com p romissos do Thepianos, tanetes o colchões. sendo usada em
zouro,
1:0005,
5
•,
nom
8905000
mente um alvitre indefensavel. Eseeiher a
notas,
cartões, facturas. reclames etc., GQIIApolices
cio
emprastimo
municipal
data de qualquer dos actos praticados «depois
do 1017, port
1893030 t siderando-se marca geral da casa, variando
de proclamada e bem conhecida a revolução»,
em côres e dimensões, sendo esses artigos do
é não menor absurdo. Não se devendo . eleger Apolices municipaes de Nitheroy,
port
905';00 coma:tareio do depositante. Sobre unia estam100S, 6
para a commemoracão do facto historie°,
1305010 pilha de 600 rés: Rio do Janeiro, 19 de junho
nem qualquer data em que a revolução ainda Banco Portuguez do Brasil ciii0 %•
1805000 de 1918 `1,---Jacob Schneider.
estava incubada, ainda se conservava em Banco do Commercio
Apresentada na secretaria da Junta Compropaganda secreta, nem a data de qualquer Companhia E. de E. F. Brasileiras
(Ride Sul Mineira)....
535300 marcial da Capital Federal ás 12 horas o 40
facto ulterior ao dia em que a revolução ex' minutos do dia 19 de junho de 4,018.
plodiu, e se eorporificou em actos commet- Companhia E. de F. o Minas São
Registrada sob ou. -13.273 'pcohi; hdoesiep.acili)aogoduat
Joron.vino
1063500
lidos publicamente, só ha uma data em que
sessão
Companhia
Docas
de do
Sant-x.5. nom
5.155000 Junta Commercial
se pOle commembrar
a «Confederação
no primeiro exemplar vinte mil réis de sello
Equador», a de 2 de julho, a da. procla- Debentures da Companhia Manufactora Fluminense
1905000 por estampilhas. Rio de Janeiro, 15 de julho
mação, na qual o chefe, «tirando a mascade 1018. —Isidoro Campos, director. (Ao lado
Debentures da ,Companhia Prora», couvida solennemente as Provincias
eraesso Industriai do Brasil
1965000 estava o carimbo da Janta Cornmereial.)
„norte, já mais ou menos conhecedoras dos
ãntuitos do movimento, a formarem o novo Debentures Companhia Cess'onaria
Docas do Porto da Bahia, 2' sério 2005000
•Governa, • sacudindo o jugo do Impado. Na
N'.
proclamação sem data Paes de Andrade apeVenda por alvará
St Jorge, estabelecidos nesta:
João
de
Souza
nas sie dirige aos Brasileiros das outras Pra.;
apolices goraes de 1:0005, 5 %. 9i " 001 praça, á Avenida Passos a. 104, com fabrica
vindas, «que não as seis do norte», pediuSecretaria da Camara Syndical, 20 da jut; de tamancos e chineilos, apresenta a marca
'do-lhes que adhiraus aos «valentes dessas seis lho do 1918.— A. Simonsen, syndiert.
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supra, consistente da figura do • urna aguia
entro raios lumlnosortendo ao bico um tamanco. Na parte superior icem-se as palavras
earacteristicas «Tamancaria Águia de Ouro»,
o na inferior «Marca Registrada» o o nome
doe requerentes. A referida marca servirá
para distinguir os tamancos de seu fabrico e
coramercio, variando em caras o dimensões.
Sabre uma estampilha de 600 réis: Rio de
Janeiro 21 de junho de 1918.— João de

d

.Souza Jorge.
• .Apresentada na secretaria da Junta Cora-

moreia! da Capital Federal ás 13 horas e 30
minutos do dia 21 do junho da 1018.—Isidoro
Campos. director.
Registrada sob n. 13.279 por despacho da
Junta enunciada' em sessao de hoje. Pagou
no primeiro exemplar 20S do seio por estuapilhas, Rio de Janeiro, lã de julho de 1918.
— Isidoro Campos, director. (Ao lado estava
•
o carimbo da Junta Commercial.)
a

m.

N. 1:3..,280

Miguel da Souza .& Comp.. estabelecidos
nesta praça, á rua MareClial Floriano a: 81,
apresentam a marca supra, que consiste na
figura do um gaito entro raios luminosos, o
qual tem os pés sobro um tamanco. Na parto
superior leomase as palavras caracteristicaa
aTamancaria bano», e na inferior «Marca Registrada» o o nome elos requerentes. A referida marca de sua fabrica, do tamancos, chinellos e calçados, ss,rvirá para distinguir 03.tamancos do seu fabrico o cominarei°, vaa.
riando -em caras e dimensões. Sobre uma estampilha do 600 rói: Rio - do Janeiro, 21 do
Comp.
junissado 1018.— Aliviei de Sotrza
Apresentada na secretaria da Junta Commarcial da Capital Federal ás 13 horas e 30
ellinitos do dia 21 do junho do 1018.—Isidoro
Cat»pos,direetor.

nagistrala sob n. 13.280 por despacho da
Janta Conitnercial em sessão do hoje. Pagou
no nrimoiro exemplar 203, de sono por estampilhas. Rio de Janeiro, 15 do julito do
4918. — N:/oro Ca»tpos, director. (Ao lado
estava o carimbo da Junta Connuercial.)
CERT1FICMAS
ESTADO DO PAILR
NI. 32

1. •

Certifico,. em cumprimento do despacho
sunraaque a marca «Bon Marché», de Jeiranymo Carlos° Botelho, registrada na Junta
Commercial do Pará sob numero trinta e
ots, foi depositada nesta junta em 15 do
corrente com o jorna/ oficial elan adie Estado,
onde salda publicada. Eu, Carlos Torres de
Oliveira, terceiro macia' arehivista desta
juntaao subscaevi.
Secretaria da Junta Commercial da Capital
Federal, 18 de julho do 1918. — Isidoro Cant.
vos. director.
•
ar •
ESTADO DE rEENANIEte0

•
Ns.. 3 1 (1;3
Certifico, em cumprimento do despacho
:retro, que as marcas consistentes em desenhos rectangulares figurando uma carta de
baralho' pelo lado do avesso para distinguirem
uma qualidsde de cartas para o jogo do Pocker
sob os numores trinta e um e trinta e tre:::,
do fabricação e commercio de Azevedo &„Çoert• panhia, registrada na Junta Cominereial de
Pernameuco sob os amuos mil cento o eincoenta o sete e ntR cento o catieoenta o Seio,
foram . depositadas nesta junta era 15 do
corrente com a Imprensa (Racial daquello Estado, onde saturam pub/icadas. Eu, Carlos
Torres do Oliveira, terceiro archivista desta.
junta, resaWvando a entrelinha que diz — em,
o escrevi.
Secretaria da Junta Commercial da Capital
Federal, 19 dç julho de 1918. — Isidoro Caiepos, (data e assignatura sobro mil e cem réis
do estam p illia.s lederaes), di pector.(Ao lado se
acha o carimbo -da JuntaCommercial);
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LecADoaSS DE sen VIÇOS
Certifico, em cumprimento do despacha
supra, que a marca aSoluçso anti-asthmatica
do Dr. Berarao, de A. Tigre & Comp., regis- (Cosinheiroe, copeiros,arrumadeiras,tauid
deiras, engomoutdeirits, empregados de ?lotrada na Junta Coinmercial de Pernambuco
teis, de restaurants, de
de pasto e.
sob numero mil cento e cincoenta e Ires, foi
bars, etc.)
•
depositada nesta junta em 5 de jdlho do atino
vigente com um exemplar da Imprensa Official
O chefe do Policia do Districto Federal:&multe Estado, onde sahiu publicada. Eu,
Considerando que o art. .183 do regula
Carlos Torres de Oliveira, terceiro ofilCild Mento que baixou com o decreto ri. 6.S40,
do
archivista desta junta, o escrevi.
30 de março do 1907, já dispunha sobro a.
Secretaria da Junta Comniercial da Capital identificação do pessoal do serviço domestico;
Federal, 12 do julho de 1910. -Isidoro Campos
Considerando que será de utilidade ás pcs(data e e assinatura sobro mil e cem réis do c S0aS (pie empregam a sua actividade em locar
estampilhas federaes), director. (Ao lado se - serviços, obter a sua carteira profissional, na
acha o carimbo da Junta Cornmercial)._
qual poderão ser lançados attestados de boa,
~Ni]
oonducta peloalocatarios;
ESTADO DE S. PAULO
Considerando que aos !acatarias tamboni
muito q.de.antará, a expecliçao do tal carteira
N: 3.560
porquelies poupará o teinpado pedir lufara
• Certifico, em cumprimento do despa- mações sobro os locadores; • '
"cho supra, que a marca «Amido Fiorea, • Considerando que o portador de urna cat•Q
que distingue o amido de fabricaaão
teima profis sional de locador do serviços, posa
Sociedade Anonyma Industrias Reunidas saindo-a limpa, tem toda a Sallidado do co1-4
Matarazzo», registrada Jia Junta locar-so o traz sempro'comsige a prova do su)
Commercial de S. Paulo sob numéro --boa conducta, ; .•
••
tres mil quinhentos e sessenta, foi dea
Resolve:
positada nesta junta em oito do correnArt. 1.° Para Isk-èúi
7á ati Art. 183 'da
te com um exemplar do Diario .0f ficial regulamento que baixou com o decreto nudaquele Estado, onde sabia publicada. mero 6.440 de 30 de março do 1907. fica.
Eu; Carlos Torres de Oliveira, terceiro areado, sem augmento_ da peasoal, no Gabis
aliciai desta junta, o escrevi. Secreta- neto de Identificação e Estatistica, um re- .
ria da Junta Commereial da Capital Fe- gistro especial para os locadores de serviço
deral, 19 de julho de 1918. — Isidoro seguintes: cozinheiros, ,copeiros, arrumadeiCampos, director. .(Estavam, os selos ras, lavadeiras, 'engommadeiras, empregada"
devidos.);
de /loteis, restaurants, casas de pasto, penwN. 3.561
sões, bate etc.
Art. 2.'1' 8 registro a que se refere o artigo
Certifico, em 'cumprimento do despano supra, que a marca «Amido Bian- anterior será facultativo.
Art. 3.° Qualquer 'dos locadores da serviçã
eo-Late», que distingue o amido de fa-(
bricação da Sociedhale Anonyma Musa a que se 'refere o art. j° que desejar obter
Irias Reunidas F. Ma tarázzo, registradai uma carteira profissional, dirigirá unia anila
na junta Gemmercial de S. Paulo, sob. aão ao director do Gabinete de Identificaçãc n
numero fres mil quinhentos e sessenta e e Estatistica pedindo ser identificado parN
um, foi depositada nesta junta em oito tal fim.
Art. 4.° A carteira não será concedida:
do corrente com um exemplar do Dia.a) ás pessoas que tiverem máos anteed--:
roi Officio? daquele Estado, onde •sahite
publicada. Eu, Carlos Torres de Olivais. dentes;
ts) ás pessoas processadas criminalmento pd,
ra, terceiro aliciai archivista desta
junta, o escrevi. Secretaria da Junta ;trina: inaffianga,vel.
Art. 5.° A carteira profissional a que se reai
Commereial da Capital Federal, 19 do
fere o art. 3. 0 levará o retrato do locador.
julho de 1918. — Isidoro•Compos,
sua impressão digital, um atte.stado de boa
ator. (Estavam os saltos devidos a)i
conducta do Gabinete o terá numero sufficia
Na 3.562
ente de paginas em branco para nellas serem
-- Certifico, em cumprimento do despa- lançados os attestados dos locatarios.
cho supra, que a marca «Amido Indusa • Art. 6. 0 O tosatario, quando findar a 1 'CaIria! Paulista», que distingue o amido ção, lançará na carteira profissional do locade fabricação da Sociedade Anonyma dor .attestaeln relativo á sua conducia.
Industrias Reunidas F. Matarazzo. reArt. 7.° Si o locatario se,recusar a dar õ'
gistrada na ,Tufita Commercial de São attestado a eme se refere o arti go anterior. o'
Paulo sob numero Ires mil quinhantas e locador irá a delegacia do distrieto o pedirá'.
sessenta e dous, foi depositada nesta ao delegado, verbalmente ,que 5yr:dique daa
junta em oito do corrente com um causas da sua despedida. Dentro de tres
exemplar do' Diario Official daquele o delegado, que registrará o pedido do locador)
Estado, onde foi - publicada. Eu, Carlos no livro de occurrenciae da delegacia, dever4
Torres de Oliveira, terceiro official ar- ter coneluida, a syndicancia e prompto o atteas
chivista desta junta o escrevi. Secreta- •tado do que houver apurado, por elle propria
ria da Junta Commereial da' Capital Fe- escripto na carteira profissional.
deral, 19 de julho de 1918, — Isidoro
Art. 8.° Si o attestacha do delegado for can=
Campos, director., (Est:Qin os selloa traria á Ufa eonducta do locador, esto poderá
devidos.)
ainda justificar-se perante o chefe do Policie;
obtendo unia nova carteira.
• Art. 9• 0 Os delegados distriethes interaja'
--amistosamente nas questões entre locadores a.
locatarios cie serviços quando proeuradosper
'uns ou por outros. pessoalmente, não atteu' a
MirjAterio 'da Justiça e Negocios
detido nunca a terceiras pessoas estranhas al • ,
•
Interiores,
assiimpto.
Art. 10. A autoridade districtal, nos casol
Policia do Districto Federal
-do artigo .anterior, limitar-se-ha a ouvir OÁ.
O Sr. chefe de Policia, de accôrdo com as reclamações que se referirenr ao proprio con.
áttribuições que litie confere . o art. 183, do tracto delocação do serviços, nos termos
regulamento que baixou com .o decreto nu- arts. 1.216 e seguintes, do Codigo Civil , e
mero 6.440, do 30 de março de 1907, expediu não podendo compol-os pela pe,rsuação e bose
as instrucções juntas, pa sa-a identificação vo- conselho, abetor-se-ha do 041(wer outra Si"
• tervenszio.; luntária do locadores de serviçost
CCIS , Z3
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Art. 11. As primeiras 500 carteiras serão
concedidas gratuitamente.
Secretaria da Policia do District° Federal,
11 de julho de 1918. - Damas° P. Gomes,
secretario geral.

Policia do District° Tederd
1..,,s1iiETE DE IDENTIFICAÇÁO E DE ESTATISTICA.

De ordem do Sr. cbefe do Policia do Dis:
tricto Federal, fica sem effeito de folha corrida a carteira de identidade n. 34.266, concedida por este gabinete, de accOrdo com o
regulamento em vigor, ao cidadão Manoel
Nunes de Oliveira, o qual está sendo processado pelo 25° districto policial como incurso
no art. 287 do Codigo Penal.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1918.- Pelo
director, Reitor Bracet.

DIARIO OFFICIAL
ição escripta por internitdio do Dr. adjuntode promotor. E para que chegue ao conhecimento de todos se mandou lavrar o presente
edital, que será anisado no predio acima re
ferido e publicado no Diario
Delegacia de saude do setimo districto sanitario do e,Rio de Janeiro, 15 de julho de
1918.- O inspector sanitario, Guimarães MaA. Miran, delegado de Sande.

Directoria Geral de Saude Publica
SETIMA DELEGACIA DE SAUDE

De ordem do Sr. Dr. director geral do

Saude Publica, o abaixo assignado, inspector
sanitario no setirio districto sanitario, faz saber, que de conformidade com o que dispõe o
art. 5°, do regulamento processual que baixou
com o decreto n. 5.224, de 30 do maio de
1904, fica por esto instrumento hrtimada a
Policia do District° Federal
proprietaria, ou seu representante legal, do
INSPECTORIA DE VERIGULOS
predio da rua do Mattoso n. 130, a Sra. dona
Luiza Flores, e, na falta de cumprimento do
Exame de motorneiros
que se contém neste edital, sujeita ás penaliChamada para o dia 22 do corrente ás dades da lei, a, do accõrdo com o art. 91 do
15 e 30 na Companhia Light and P_ower á rua regulamento que baixou com o decreto nuVisconde de Itaúna.
mero 5.156, de 8 de março de 1904, desoc9
capar o fechar o dito predio, no prazo de 80
José de Lima Ruas.
dias, por isso que, pelas más condições de hyManoel Pereira da Moita:
giene em que se acha e pela natureza do sua
José do Amaral.
construcção, não pôde servir, como está, ao
Tiburcio Estevão de Fariat4
fim a que o destinaram (casa de cornmodos),
José Pinto de Moura,
pois infringe o disposto no art. 28 do reguJoaquim Coelho Moreira:.
lamento de construcções, promulgado pelo deAlvaro Alcantara Barbosa:
Inspectoria de Vehiculos, 20 de julho de creto n. 391, de 10 de fevereiro de 1943, o
que ficou comprovado por vistoria a que se
018. - O inspector, D. Bernardes.
procedeu a 44 de junho do corrente anno,
naquelle predio, com assistencia da proprieDirectoria Geral de Sande Publica'
taria, que foi scientificada pelo termo de inSETIMA DELEGACIA DE SAUDE
timação n. 5.865, que a obriga a, no prazo
de 90 dias, «fazer desoccupar e fecha o predio
.. De ordem do Sr. director geral de Saucle
por não offerecer condições de habitabilidade
abaixo
assiguado,
inspector
saniPublica, o
tarjo do setimo distrioto sanitario, faz saber o para que possa executar os melhoramentos
pelo laudo de vistoria n. 361, de
que, de conformidade cora o que dispõe o ordenados
28 do junho de 1918. Decreto n. 5.224, de 30
art. 5° do regulamento processual que baixou de
de 1904: Art. 6°, § 1°. Pela affixação
com o decreto n. 5.224, do 30 de maio de do maio
edital se haverão os infractores e quaes1904, fica por este instrumento intimada a quer
outros interessados por obrigação ao
proprietaria, ou seu representante legal, do cumprimento
;Leite estiver determinado e
predio da rua do Mattoso n. 132, a Sra. embargadas asque
obras
que se fizerem em desD. dulia de Oliveira Lisboa, e, na falta do cum- accõrdo com as determinações
da autoridade
primento do que se contém neste edital, su- sanitaria.
§ 2°. Si não obstante o edital, as
jeita ás penalidades da lei, a, de accôrdo com propriedades
obras embargadas, sujeitas a
o art. 91 do regulamento que baixou com o demolição ou ou
interdictas, foliem ou continuadecreto n. 5.156, de 8 do março de 190, rem a ser habitadas
o despejo das pessoas e a
siesoccupar e fechar o dito predio, ,no prazo
dos objetos que possam existir nellas
de 90 dias, por isso que, pelas más condições remoção
de hygiene em que se acha e pela natureza serão effectuados pela justiça, mediante requiadjunto
de sua construcção, não pôde servir ao fim sição escripta por intermedio do Dr.
ao conheci
o. que o destinaram (casa de commodos), pois de promotor. E para que chegue
Infringe o disposto no art. 28 do regulamento mento de todos se mandou ittstrar o presente
no' predici acima redo construcções promulgado pelo decreto edital, que será affixado
e publicado no Diario Official.
n. 391, de 10 de fevereiro de 1903, o que ficou ferido
Delegacia de saude do 7° districto sanitario
comprovado por vistoria sanitaria a que se
procedeu a 14 de junho do corrente anno, do Rio do Janeiro, 15 de julho de 19t8.delegado de sande.= O inhaquelle predio, com assistencia do represen- Visto, li. Autran,Guimarães
Machado.
sanitario,
spector
tante da proprietaria, o Wr. Domingos Fernandes Braga, sendo a proprietaria scientiInstituto Nacional de musica
geada pelo termo de intimação n. 5.864, que
a obriga a, no prazo do 90 dias, fazer desDe ordem do Sr. director e de accôrdo com
*ocupar e fechar o predio por não °IX-brecar o art. 13 das instrucções baixadas para exeOondições de habitabilidade e para que possa cução do disposto no art. 673 do Codigo Civil,
bxecutar os melhoramentos ordeneclos pelo faço publico que durante os mezes de dezemlaudo de vistoria n. 362, de 23 juoho de 1918. bro ultimo a junho ultimo foram registra- Decreto n. 5.224, de 30 de maio de 1904: das na secretaria deste instituto as seguintes
t rt. 6°, § 1° - Pela fixação do edital se ha.- obras:
terão os infractores e quaesquer outros in 53. «Sonho antigo», composição original do
teressados por obrigação ao cumprimento do professor Julio. Bois .de cujos direitos autoque nelle estiver determinado o embargadas raes é cessionarto -v ara Machado.
s obras que se fizerem em descordo com
54. «Guarda segredo», salsa, original de
ás determinações da autoridade sanitaria, Amorico Eugenio da Fonseca Costa, de cujos
2° - Si, não obstante o edital, as proprie- direitos autoraes é cessionario Vieira Maades ou obras embargadas, sujeitas á de- chado.
soliçío ou interdictas, forem ou continuarem
55. «O meu boi morreu», maxixe carnaa ser habitadas, o despejo das pessoas e a re- valesco, original de Luiz Martins Corra (13.
moção dos objectos que possam existir unhas Quadros), de cujos direitos autoraes
é cessio
.
serão effotuados pela justlia,L mediante requi-, nario Vieira Machado.-
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56. «Enlevo», composição do professor José
Joaquim dos Santos Uma, de cujos direitos
autoraes é cessionario Vieira Machado.
57. «1017», ragstime, original de Carlos
T. de Carvalho, de cujos direitos autoraes
cessionario Vieira Machado.
ss. «Ma», schottisch, original do Carlos T. de Carvalho, de cujos direitos autoraes é
cessionario Vieira Machado.
59. «Helena», valsa, de autoria de Heitor
Belham.
60. «Fuzileiro Naval», two-step, de autoria de Luiz Nunes Sampaio.
as. «Caução da cavallaria», marcha patriotica, original de Cicero Gomes Braza, de
cujos direitos autoraes é cessionario C. C..arlOS

3. Wehrs.
62. «A hora do footing», maxixe, original

de Candido Pereira da Silva, de cujos direi.os
autoraes é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
63. «Canção da cavallaria», poesia patriotica, original do capitão Ulysses Teixoira
da Silva Sarmento, de cujos direitos autoraes
é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
64.«no Fujas da Cava 'hm», canção valsa,
o r iginal de Jayme Martins Corrêa, sob o pseudomo Luiz Martins Correa, de cujos direitos
autoraes é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
65. «Jacyrinba», valsa, original de Nelson
de Barros, de cujos direitos autoraes são cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
66. eAylza Savão», pollça, original de A.
Canongia. de cujos direitos autoraes são COSsionarios E. Bevilacnua & Comp.
67. «Preludio e Fuga», composições originaes do professor Barroso Netto, de cujos
direitos autoraes são cessionarios E. J3etilacnua 45z Comp.
68. «Dorme», composição original do professor Ba r roso Netto, de cujos direitos autoracs são cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
69. «Romanco sem palavras», composição
original do professor Barroso Netto, de cujos
direitos antoraes são cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
.70. «Ouro sobre azul», tan go, original de
Ernesto Nazareth, de cujos direitos autoraes
são cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
71. «Pisando em flôres», tango, original de
Trisstao Junior, de cujos direitos autoraes são
cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
72. «Noemi», valsa, original de Tristão
Junior, de cujos direitos autoraes são cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
73. «Divagando», valsa, original de Tristão
Junior, de cujos direito autoraes são cessionarios E. Bevilacqua Sz Comp.
74. «Mysteriosa», valsa, original de Tristão
Junior. de cujos direitos aeosraes 'são cessionavios E. Bev ilacqua Com p
75. «Bidy», polka-tango, original de Tristãn
Junior, de cujos direitos autoraes são CessiOnarios E. Bevilacqua & Comp.
76. «Viver d'Esporança. valsa, ori ginal de
Tristão Junior, de cujos direitos autoraes são

cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
'77. «Coração que, adivinha», schottisch, original de Tristão Junior, do cujos direitos autorass são cessionarios E. Bevilacqua &
Comp.
78. «Curioso», tango, do autoria de Dinlz

Nazareth.
79. «A Casta Snzanna», xvalsa, original de

Osmeno Gomes, de cujos direitos autoraes são
cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
80. «Glychia» Nvalsa, original de Aristoteles de Magalhães Pery, de cujos direitos autoraes são cessionarios A. Bevilacqua dr Comp.
81. toa Jesus Sacramentado», composição
orieinal de Eugenio Orfeo, de cujos direitos
autoraes são cessionarios E. Bevilacqua de
Comp.
82. «O Salutaris», composição original de
Eugenio Orfeo, de cujos direitos autoraes são
cessionarios E. Bevilacqua & Comp.
83. ((Ave Maria», n. 2, composição origina/
de Eueonio Orfeo, de cujos direitos autoraes

. alto cessionarios E. Bevilacqua & Comp.,

....n•n~1111711111~

tIARIO Otidal j-

•
pr. «Ultimo sorriso» valsa, gravada em
84. «Canoa° do Leque», comp°410 orsiti.
nal de Eustorgio Wanderley. de cujos direitos 'riam) gramophonico n. '121.232, original do
autoraes são cessionarios E. Bevilscqua & Trederice Dei Re, do cujos direitos autoraes é
ces.sionario Fred . Figo er
Comp.
108. «Deixe de luxon-polka-tango, grava85. «Retumbante, tango, original de Ernesto
Nazareth, de cujos direitos autoraes são oca- da em disco gramoohonico n. 12t.233. original de Frederico Dei Re, de cujos direitos ausionados; E. Bevilacqua & Comp.
86. «Cuidado com Elle», tango, original de toraes 6 cessionario Fred. Figner.
100. «Angustias de amor», valsa, gravada
O. Cardoso de Menezes, de cujos direitos autoraes são cossionarios É. Bevilac,qua &Comp. em disco gramonhonico n. 121.234. original
87. «Zilda.», polka, original do Antonio Au- de Frederico Dei Re, de cujos direitos autogusto Canongia, de cujos direitos autoraes são raes é cessionario Fred. Figner.
110. «O paulista», tango, gravadasãm disco
coa-non:idos E. Bevilacqua & Comp.
88. «Peralta», two step, original do Amori- gramophonico n. 121.235, original dr" Fredeco Costa, de cujos direitos autoraes são ocasio- rico Dol Re, de cujos direitos autoraw é cesnados E. Bevilacqua dr. Comp.
sionario Fred. -Mamei'.
89. «Oraelo á Bandeira», composição origiIII. «Amores na praia», valsa, gravada
nal do professor Pedro Mello. de culos direitos em disco gramonhonico n. 121.236, original
atitoraes são cessionarios E. Bevilacqua & de Amorico Jacomino, de cujos direitos auto-.
.Comp.
nes é cessionario Fred. Figner.
112. «Depois do beijo», schottisch, gravada
90 «Seu Coutinho, pegue o Boi», samba, de
autoria de João Teixeira Guimarães, sob o em disco gramaphonico n. 121.237, original
do Amorico Jacomino, do cujos direitos autopsendonymo de João Pernambuco.
01. «Colhondo Flores» -valsa, gravada em rae,s é cossionario Fred. Figner.
disco grainophonico n. 121.202,
original do
113. «Pensando em ti», valsa, gravada em
'
Francisco de Oliveira Lima, do cujos direitos disco gramopbonico n. 121.238, original de
Frederico Dei Re, do cujos direitos autoraes
autora.es é cessionario Fred. Fignor.
92. «Valoriana», polka-tango, gravada cru é cessionario Fred. rigners
114. «Ida', valsa, gravada em disco gradisco gromophonico n. 121.203, orig:nal de
Valem Vieira, de cujos direitos autoracs é mophanico n. 121.239, original de Frederico
cessionario Fred. Figner.
Dei Re, de cujos direitos autoraes é cessiona93. «Gemido apaixonado», valsa, gravada rio Fred. Figner.
em disco gramophonicó n. 12! .204, original
115. «Ciurnes de amor», valsa, gravada em
de Bellini Tavares Lima, do cujos direitos au- disco gramaphonico n. 121.240, original de
Frederico Dal Ré, de cujos direitos autoraes
toraos é cessionario Fred. Floriu.
04. «Pallido sorriso», schottisch. gravado é cessionario Fred. Figner.
em disco grarnophonico n. 121.205, original 116. «Noites 'de farra» polka gravada cru
de Francisco de Oliveira Lima, do colos, di- disco gramophonico n. 121.241,
'
ori ginal de
reitos autoraes é cessionario Fred. Figner.
Frederico D01 Re, de cujos direitos autoraes é
95. «Cyro», polka-tango, gravada em disco cessionario Fred. Figner.
gramophonico n. 121.206, original de Fran117. «Lembranças de Lima», valsa, gravacisco do Ol i veira Lima, de cujos direitos au- da em disco gramophonico ri. 121.242, origitoraes é ceasionario Fred. Fiener.
nal de Luiz Argento. de cujos direitos auto96. «Sonho do oas-sado», schottisch, grava- roas é ocasionado Fred Figuer.
do em disco gramoplionico n. 121.208. origi418. «Tudo mexe», polka, gravada em disnal de Francisco do Oliveira Lima, do cujos
'gramophonico n. 121.243, original, de
direitos antoraes é cessionario Fred. Figner. co
Argento, de Cujos direitos autoracs é ces97. «Branca», valsa gravada em disco Luiz
orarnophonico n. 121.209, ori ginal de Manoel sionario Fred. Fi,gner.
«Beijar, depois morrer», valsa, gravafoixeira dos Santos, de cujos direitos autoraes da119.
em disco gramophonico n. 121.244, origié cossionario Fred. Figner.
98. «Sarica», pollta-tango, gravada" em nal de Luiz Argento, de cuioe direitos autodisco gramophonico o. 121.210, original de raea é ceasiona rio Fred. Figner.
«Supplicando amor», valsa, gravada
Allipio Teixeira dos Santos, de cujos direitos em120.
disco gramophiniem n. 121.246, original
autoraes é ceasionario Fred. Figner.
99. «Lagrimaasauclosa», valsa ,gravada em de Americo Jacomino, de enjoa direitos autodisco geamophonico n. 121s224, original de raes é ocasionaria Fred. Figner.
Francisco de Oliveira Lima, . de Cujos direitos
ui. «Suciam), tango, gravado em disco
autoraes é cessionario Fred. Figur.
gramophonico n. 121.247, original de Amo.;100. ,«Darcy», schottisch, gravado em dis- rico Jacomino, do cujos direitos autoraes é
co - gramophonico n. 121.225, original do cessionario Fre.d. Fignor.
Francisco de Oliveira Lima, do cujos direitos
122. «Bei r as e Lagrimas», valsa, gravada
antoraes é ocasionado Fred. Menor.
em disco wramophonleo n. 121.268, original
101. «Sorelépea, polka-tango. grayada em de Amorico Jacomino, de cujos direitos autodisco gramophoe4co n. 121.226, original de raes é cessiouario Fred. Figner.
Francisco de Oliveira Lima, de cujos direitos
123. «Acordas do Violao», valsa, gravada em
autoraes é cessionrrio Frei]. Figner.
disco gramophonico ri. 121.249, original do
102. «Amor e pranto», schottisch, gravada Amorico Jacomino, de cujos direitos autoraes
em disco gramophonico n. 121.227, original é cessionario Fred. Figner.
do Alipio Teixeira dos Santos, de cujos direi124. «Olhos meigos», valsa. gravada em
tos autoraes é cessionario Fred. Figner.
discos gramophonicos n. 121.250, original de
103. «Odeon», one-step, gravada em disco Getulino Silva, de cujos direitos autoraes é
gramophonico n. 121.228. original de Frede- cessionario Fred. Figner.
rico Del Re, de cujos direitos autoraes é ces12:i. «Nascer do Amor», schottisch, gravada
sionario Fred. Figner.
em disco.gramnphonico n. 121.251, original
104. «Frederico no choro», tango, gravado de Getulio° Silva, do cujos direitos autoraes é
em disco gramophonico n. 121.229. original •cessionario Fred. Firmei".
de Frederico Dol Re, de cujos direitos outo- a 120. «Amor Sagrado», valsa, gravada em
nos é cessionario Fred. Figner. .
disco, gramoahonico n. 121.252, original de
• 105. ,rnes azas de um anjo», valsa, grava- Getulino Silva, de cujos direitos autora,es é
da em disco grainophonico n. 121.230, origi- cessionario Frei. Figner.
nai de Antonio de Almeida Leme, de cujos di127. «Virentina», mazurka, gravada em
reito au t oraes é cessionario Fred. Figner. . disco gramophonico n. 121.253, ori ginal de
, 106, «Longe de ti», inazurka, gravada cru Getulio° Silva, de cujos direitos autoraes é
disco gramophonico li. 121.231, original _de, ceasionario Fred. Figner.
Frederico Dei Re, de cujos direitos autoraw é
128. oPrinceza d'Oeste». valsa, gravada em
eessiona rio Fred. Figner.
disco gramophonico n. 121.254, ori ginal de'
•
,
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Getulino Silva, do cujos direitos autoraes 4
cessionario Fred. Figner. •
129. «Socialista», polka, gravada em discu
gramophonico n. 121.255, original de Gettiliao
Silva, de cujos direitos autoraes é cessionario
Fred. Figner.
130. «Pagando dividas» polka, gravado em
disco gramophonico n. 121.256,
'
original de
Getulio° Silva, de cujos direitos autoraos é
cessionario Frei. Figner. •
131. «Ondas desertas', mazurka, gravada
em disco gramophonico n. 121.237, original
de Getulino Silva, de cujos direitos autoraes é
cessionario Frei. Menor.
132. «Lembrança eterna», valsa, gravada
em disca gramophonico n. 121.2158, original
de Getulio° Silva. de cujos direitos antoraes
é cessionario Fred. Figner.
133. «Caminho do amor», schottisch, gravada em disco grainophonico n. 121.239, original de Gotulino Silva, do cujos direitos autoraes é cessionario Fred. Figner.
134. «Amor ideal», valsa, gravada em disco
gramophonico n. 121.260, original de Getulino Silva. de cujos direitos autoraes 6 cessionario Fred. Figner.
135. «Lembrança pungente», mazurka, gravada em disco gramophonice ri. 12, .261, ori-*
,ginal de Getulio° Silva. de cujos direitos Outoraes é cessionario Fred. Figner.
136. «Muito firme», nolka, gravada em disco gramopiaonico n. 121.26", orignal de Getulio° Silva, de cujos direitos autoraes é cessionario Fred Figner.
137. «Casa verde», valsa, gravada em disco gramophonico in 121.263, original do Getulio° Silva, de cujos direitos autoraes é cessionario Fred Figner.
138. -«Casta virgem», valsa, gravada cru disco gramophonico n. 121.254, original de Getnlino Silva. de cujos direitos autoraes é cessionario Fred. Figner.
139. «Esplendor da aurora», ma.zorka, gra-,
vada em disco gramonficnico ri. 121.265, original de Getulio° Silva, de cujos direitos autoraes 6 ceasionario Fred. Figner.
140. aCahiu, seu Souza 't », tango, gravado_
em disco gramophonico n. 121.266, originai
de Getulio° Sil va, dl cujos direitos autoraes
é ceSsionario Fred. Figner.
141. «Evamira», valsa, gravada em disco
gramophonic.o n. 121.267, original de Getulio° Silva, cujos direitos autoraes é cossionario
Fred. Fiador:
142. «Sapecando» tango, gravado em disco'
'
gramoplionico n. 121.269,
original de Dometrio Checou, de cujos direitos outonos é ces-!
sionario Fred. Figner.
142. «Olhos que faltamo, valsa, gravada em'
disco gramophonico n. 121.270, or'ginal de
Amorico Jacornino, de cujos direitos antoraes,
é cessionario Fred. Figner.
144. «Mimoso», tango, gravado em disco
gramophonico n. 121.271, original de Dometrio Checon, de cujos direitos autoraos A nas-,
sionario Fred. Fiener.
145. «Argentina»; schottisch, gravado em
disco gramophonico ri. 121.278. original de
Demetrio Checon, de cujos direitos autorais;
é cessionario Fred. Figner.
146. «O mal da aflor», valas, gravada em
disco gramophonico ri. 121.274, original de,
Américo Jacomino, de cujos direitos autoraes
Ir ocasionado Fred. Figner.
147. «O canhoto no choro», tango, gravado
em disco gramophonico n. 121.275, original !
do Demetrio Checon, de cujos direitos autora.es é cessionario Fred. Figner.
148, «Ilerrnenearda», valsa, gravada em
disco gramophonico n. 121.277, original de
Demetrio Checon, de cujos direitos autoraes é
cessionario Fred. Gigner.
119. «Caipira», catereté, gravado oní disao
gratuophonico n. 321.280, original de Deine- .
--trio Checou., de anjos direitos autorae,s 6 cessiouario Fred. Figner ,
g ra_
• 150, «Chuviscos de fixes» , wiastiiseh,
•
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ada em disso gramophonico n. 121.28S, original de Getulio° Silva, de Cujos direitos auInraes é cessionario Fred. Flanar.
151. «Estão Pegando», tango, gravado em
disco gramophonico n. 121.2s9 original de
Caulino Silva, de cujos direitos autoraes é
cessioaario Fred. Figner.
132. «Tentadora», valsa, gravada em disco
gramootionico n. 121.290, original de Gatalano Silva, de cujos direitos autaraes é cessionano Fred. Figner.
153. «Perdi o Tempo», polka, gravada em
disco gramophonico n. 121.291, original de
Getniino Sava, de cujos direitos autoraes é
cescionario Fred. Figner.
154. «Beijinhos de Moça», schottisch, gravada em disco gramophonico n. 121.293. original de Dernetrio Cheeon, de cujos direitos
autoraas é cessionariu Frad. Figner.
155. «Dolo, valsa, gravada em disco graoriginal de Dernetrio
mophonico n. original
Chacon, de cujos direitos auturaes é cessionario Fred. Figner.
156. aSainaa dos Calçaras», chula carnavalesca, original de José Nunes da Silva Sobrinho, de cujos direitos autoraes é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
157. «Quem São Eles», sambá carnavalesco
de •autoria de José Barbosa Silva.
158. «Seu Amaro Quer», tango carnavalesco
de autoria de Francisco Soriano Robert.
159. «Que &idade», tanguinho, original do
Dr. Fernando Lobo, sob o pseudonymo de
Marcela) Tupinambá, do cujos direitos autoraes são cessionarMs Compassi & Camin.
100. «Valsa da Saulade», de autoria do
bacharel Alfredo de Albuquerque Gama.
181. «Avante Mcridade», marcha, de autoria de Felicio Toledo de Figueiredo.
162. «Leolor», valsa, de autoria do José
Barbosa da Silva.
183. «Vermutin», valsa, original de F. Sodano Robert, de cujos direitos autoraes é ce,seionario o Dr. Eduardo França.
164. «Vermutin», tango argentino, original
'de F. Soriano Roburt, de cujos direitos autoraea é cessionario o Dr. Eduardo França.
'185. «Cré... Espera», valsa, de autoria da
Viuva Guerreiro.
166. «Morrer sem ter amado» valsa, de
autoria da Viuva Guerreiro.
167. aSinháo, valsa, de autoria da Viuva
Guerreiro.
168. «Gorgeando», schottisch, original de
Ernesto dos Santos, de cujos direitos autoraes
é cesaionaria C. Carlos J. Wehrs.
169. «Canção do Marinheiro», dobrado mia
Mar, original de Cicero Gomes Braga, sob o
pseudonymo de Antnnino Mandei do Espirito
Santo, de cujos direitas autoraes é cessionario C. Cano. J. Werhs.
170. «Pequi na Fandanga»,samba, original
de José Francisco de Freitas, de cujos direitos
autoraes é cessionario C. Carlos J. Werhs.
171. «Flor da Bananeira», samba carnavalesco, original do Leonardo da Rocha Pinheiro
sob o psencionymo Crespo, de cujos direitos
autoraes é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
172. «Apanhando Jamellão», samba caraavalesco, original de Abillo Murtinho, sob o
pseudonymo Loubin, de Gigos direitos auto.
.4.-raes é cessionario C. Carlos J. Wehrs.
173. «O Ping-Poag», cançoneta infantil, original de Emmanuel Djálma de Vincenzi, sob
o pseudonymo de Paris Cordeiro, de cujos direitos autoraes é cessionario C. Carlos J.
Wehrs.
174. «Apanhando Carangueljos»,polka, original de Costantino Augusto Pereira Filho, de
el'YOS direitos autoraes é cessionario C. Carlos
J. Wehrs.
175. «Lily», tango, original de Zackarias
Thomas. de maios direitos autoraes é cessionatio C. Carlos J. Wehrs.
176. «Mackenaie» rag-time, original de
José Francisco de frre
itas, de mijas direitos
ble_n Sããililtftçt_g. Sty19a ):Y9/11:w,"
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177. «Afobado», tango, original de Edilberto Trigueiros, de cujos direitos autoraes é
cessionario C. Carlos J. Wehrs.
178. «Teimoso», tango, original de Edilberto Trigueiros, do cujos direitos autoraes é
cessiouario C. Carlos J. Wehrs.
179. «Queixume», tango, (narina! do Edil
berto Trigueiros, de cujos direitos autoraes é
cessionario C. Carlos J. Wehrs.
180. «Coração que macela», valsa, de autoria de José Ribas.
181. «Coração que implora», valsa, de autoria de Jckak Ribas.
Tendo havido omissão na lista anterior, do
registro n. 39, declaro que sob esse numero
foi feito o seguinte: «Pierrot» canção, original de Fernando Lobo, sob o' psuudonsano
Marulha Tupynamba, de cujos direitos autorase é cessionario Soletro de Souza.
Deixaram de ser registradas, por não estarem os respectivos requerimentos de accOrdo
com o art. 4° das referidas instrucções, as se¡pintes composiçôes musicaes1. «O Malhadora samba carnavalesco, de
arstoria de ErnestO dos Santos o Mirado Vi.
anua.
2. «Não Catuca» samba, original de José
Francisco do Freitas, de cujos direitos autoraes é cessionaria J. de Sá Olive'ra.
3. «O Matuto», canção, origanal de Marcella Tupynambá, de cujos direitos autoraes
é cessionario A. Di Franco.
4. «Sáe do Molle, Nhô Chico», batuque, original de Arthur da Costa Leite, de cujos direitos autoraes são ocasionarias J. D. Silva Sz
Comp.
3. «Ora Bolas», maxixe-tango, do autoria
de J. Geraldo Ribeiro.
6. «01h1 Abacaxi», samba, de autoria de
Francisco Soriano Robert.
7. (calhá Maraca, foi 5' imbora», composição
original de America Jacomino, de cujos direitos autoraes é cessionario A. Di Franco.
8. «Chacarita», tango, da autoria de Vicente Laduca.
Secretaria do Instituto Nacional de Musica,
20 da julho de 1918.-0 secretario, Arthur
Telentido da Costa.
nnn1,1

Bibliotheca Nacional
MOTOS MORAES
Afez

de junho

De otdem do Sr. director geral, itifeiorno, é
do conformidade com as instrucaaes expedidas
em 18 de janeiro de 1917 pelo Sa. ministro da
Justiça e Negocias Interiores, para a execução
do art. 673 do Codigo Civil, faço publico que
se effectuaram os seguintes registros:
N. 3.489 - Requerido peias autores Mario
Silveira da Motta e Armando Luiz Silveira da
Moita: «Solução ao problema do Casamento»,
por Nuptiolo Brasil, pseudonymo dos deus
autores. Um volume com 62 paginas numera ias com algarismos ambas e um aviso dos
autores.
Edição do 1.000 exemplares. Impressa em
1918, em S. Paulo.
N. 3.490-Requerido pela autora, Amelia
de Rezende Martins: «Historia do Brasil e
factos principaes dos paizes que com alta se
finada/lama (Quadro synoptico e synchronico).
E' um quadro, em ama, folha de papel, a'srulsa,
medindo 55 centimetros e meio de altura por
56 centimetros e meio de largura. Impresso
um 1918, na typ. Weiszflog Irmãos, em São
Paulo.
N. 3.491-Requerido pelo autor, Clodoveu
de Oliveira: «O alisam Ideal» o sua applica.ção
(projecto para a organização de um serviço
nacional de Informações). Um folheto, com 11
aginas numeradas com algarismos arabes.
mpres.so 4.2 typii
Prk9,23L,44.,,-
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N.l3.492-Requerido pelo autor, Etienne
Brasil: «O povo Armenio». Um vol., t: oui 22
paginas numeradas com algarismos ara bes,
quatro paginas, com estampas o unia poesia
de Alberto de Oliveira. Impresso em 1917,
nesta Capital.
Secretaria da Bibliotheca Nacional, 20 de
julho de 1918.-0 secretario, Alfredo Mariane
de Oliveira.

Ministerio da Fazenda
CONCURSO PARA PROVIMENTO DOS LOCARES DM PRIMEIRA rasRAINCIA

De ordem do Sr. presidente, faço publico,
para conhecimento dos interessados, que se
realizam amanhã, ás 11 1/2 horas da manhã,
no Lyceo de Artes e °inalas, as provas oraes
de arithmetica, do concurso acima, senu0
chamados os seguintes candidatos:
Turma effectiva:
Agobar la Camara Oliveira Reis,
Affonso Vasconcelloa Varzea.
Aethon Baer Bahia.
Ludgero da Costa Via-a. Cataimarlicss
Oswaldo da Cruz Rangei,
Clovis Lengruber.
Rani Machado.
Nicanor Couvelis Brun.;
Fausto Ferraz Maia.
Vicente d' Annibala.
Turma supplernentar
Octavio Penna Botta.
Antonio Oscar da Nlotta. Junic0
Heitor Malazute de Souza.
Jacy Sotto Maior Lagos.
Sylvino Arcoverdo de Albuquerquo Caval4
canti.
Sala do concurso, 21 de julho de 1918.-a: ,
João Tavares Dias Pessoa, secretario.
-a Directoria do Patrimonio Nacional
AREIAS RIONAZEPICAS

• Em cumprimento á portaria do Sr.:
ministro da Fazenda, de 5 de abril ultimo, faço publico que se acima aberta
concurrencia para o arrendamento da
extracção e exportação de areias monaziticas, existentes em terrenos de mae
rinhas e accrescidos da União, recebendo-se nesta directoria, na Delegacia
do Thesouro em Londres, e no Consulado Geral do Brasil, na cidade de Nova
(York, no praza de sessenta dias, contado da data do presente edital, isto é,
até o dia 6 de agosto do corrente anuo,
ás quatorze horas, propostas em cartas
fechadas, lacradas, datadas o assignadas, declarando as quantidades e importancias, em algarismos e por extenso,
sem emendas nem rasuras ou outro
qualquer defeito que dê logar a duvidas, e acompanhadas das provas da
idoneidade dos concurrentes em envoltodo separado, igualmente fechado,
contendo o conhecimento do deposito
feito na thesouraria geral do Thesouro
Nacional ou na delegacia, ou no cansulado, referidos, da quantia de dez
contos de réis CIO :000$000), em dinheiro ou •apolices da divida publica,
para garantia da proposta o que o proponente preferido perderá em favor dos
cofres publicus, caso deixe de assignar
contracto no prazo de quinze dias, cotia
tados da data da publicação dó despacho;
do Sr. ministro da Fazenda, aceeitando
a sua propasta; devendo ainda o proponente preferido provar, no acto dana ase
signatura, ter feito igualmente deposito
de cem ~teia de réis (100 :000000), nas
referidas especies, para garantia da fiel
execução do mesmo contracto.
As propostas serão abertas depois de
411.4jdçoendado_ dís proponentes
a

Domingo
por uma cornmissão de tres membros,
conforme a , circular do Ministerio da
Fazenda n. 14, de 30 de abril de 1911,
em dia e hora annuticiados préviamente
'ao Diario Official. regendo a presente
concurrencia as disposições do art.. 54
da lei o. 2.221, de 30 de dezembro de
1909.
' A concurrencia versará"f sobre to
prece ou quantia certa paga adiantadamente tanto sobre cada tonelada de
arJia beneficiada que tiver extraindo,
como sobre outros productos das mesmas areias.
As condiçõea tio contracío serão a3
seguintes:
Primeira — O proponente, °aceito
Obriga-se ao pagamento da joia de duzentos contos de réis (200:000000),
em dinheiro o a caução anteriormente
referida, em dinheiro, sem vencer juros, ou em apolices da divida publica
da União, perdendo-a, o contractante,
em favor dos cofres pnblicos, no caso
de caducidade ou rescisão do mesmo
contracto; do contrario ser-lhe-ha re• stituida, terminado que seja o prazo do
mesmo contracto.
Segunda — O contractante fica obrigado a dar começo aos trabalhos de extracção das areias monaziticas, no
prazo do seis mczes, a contar do dia da
publicação no Diarto 0fficii do despacho do Tribunal de Contas, ordenando o registro do contracto, sob
pena de multa do um conto do réis, por
dia, que exceder ao prazo acima estipulado, salvo caso de força maior, devidamente reconhecido pelo Sr. ministro da Fazenda.
Toda a vez que ficar a referida cauda, desfalcada do importancia retirada
da mesma, em virtude do proprio conCacto, deverá o contractante integrai-a
ao prazo de seis dias, contados da data
'do recebimento do aviso que lhe fôr
•dado para o dito fim, sob pena de multa
ede cinco contos • de- réis, por dia de de*mora, até mais troa dias, findos os quaes,
si não fôr cumprida esta obrigação, o
isontractante continuará a incidir na
dita multa até que, absorvida a caução,
o contracto caducará ipso facto: ou
seja o mesmo, antes disso, declarado
rescindido administrativamente, independente da. interpellação judicial.
Terceira
O prazo do contracto é de
dez annos.
Quarta O contractante fica obrigado a pagar annualmente, no minimo,
o valorada duzentas toneladas de areias
beneficiadas, quer as exporte, ou não.
Quinta — Para o serviço de extraação das areias monazitieas por parte
do contractante, o Governo obriga-se a
entregar-lho 03 terrenos de marinhas o
accrescidos do dom mio pleno da União,
que contenham essas areias o se achem
livres o desembaraçados, o que serão
demarcados pelo engenheiro fiscal, o
qual entregará as respectivas plantas,
Mediante recibo.
O contractante ficará obrigado á conservação dos marcos existentes no terreno, o figurados nas plantar.
, Sexta — O contractante se obriga a
recolher adeantaclamento ao Thesouro a
arapoFtancia da tonelagem de areia beneficiada que tiver extrahido, mediante
guia visada pelo engenheiro fiscal.
Setima — O contractante fica obras
, gado a recolher adeantadamente ao Thea
souro, em prestações semestraes, .a
quota destinada á fiscalização do seu
• contracto, que fôr fixada pelo Sr. mi' aiistro da Fazenda, sob pena, si não o
fizer, antes do terminado cada somesCa. aaa ã zesnutixã impormapA-Rg.
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tirada da caução de que trata a clausula primeira.
A quota de fiscalização é devida até
final liquidação do contracto, depois de
findo o prazo ao sua duração e cómente deixará de o ser, quando a administração publica haja por boa a liquidação do mesmo"c,ontracto.
A dita quota não podará ser elevada
a mais de trinta por cento da quantia
em que tiver sido fixada inicialmente.
Oitava — O contractante obriga-se a
respeitar a orientação que lhe fôr dada
pelo engenheiro fiscal, no sentido da
melhor conservação e aproveitamento
das jazidas.
Nona O contractanto obriga-se zi
fazer unia installação de machinas sea
paradoras, magnoto-eleetricas e a reduzir, quanto possivel; os processos me-.
caninos de separação, para evitar a de.'
vastação das jazidas o sempre a juizo
do engenheiro fiscal.
Decima — O contractante obriga-se a
conservar em bom estado todas as bemfeitorias, machinismos e aecessorios,
que encontrar nos terrenos demarcados;
ou nestes estabelecer, para o serviço de
extracção, transporte o beneficiamento
das areias, as quaes, findo, rescindido
- ou considerado caduco o contracto, ficarão pertencendo á União, a cujo patrimonio ficarão incorporadas, sem direito a indemnização alguma da parto
do Governo.
Si o contradante não conservar em
bom estado os referidos bens, ou não
se acharem os mesmos nesse estado,
por occasião de passarem á propriedade
da União na terminação do contracto,
por conta do mesmo contractante correrão as despezas com as obras ou concertos necessarios aos mesmos bens,
sendo a respectiva importancia retirada
da caução.
Decima primeira — O contractante
'não poderá sujeitar a qualquer onus as
areias é seus productos, antes do be'neficiados e pagos ao Thesouro
cional. - Decima segunda s-s O contractante
obriga-se aa.fornecer ao engenheiro fiscal todos os dados que sejam requisitados.
Decima terceira —; O contractante
obriga-se a não transferir o contracto
a terceiro sem prévia licença do Sr.a
ministro da Fazenda.
Decima quarta — O fôr° do contraOto será o da. cidade do !tio de Janeiro.
Observações:
Primeira — A zona dos terrenos de
marinhas , e accreseidos, do dominio pleno da União, para extracção de areias
monaziticas, de que trata esto edital, é
a comprehendida entre a margem direita do rio Buronhem, tainbem ahamado Cachoeira, em Porto Seguro, no'
Estado da Bahia, e a margem esquerda
do rio Macabé; no municipio do mesmo
nome, Estado do Riu de Janeiro.
Segunda — Feira do presente, edital
de concurrencia sómente serão' ancilas
outras condiçUes aluo digam com interesse geral.
Directoria do Patrimonio Nacional, 6
de junho de 1918. aa. Joaquim Dutra
da Fonseca, director.
,
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membrado do do n. 11 da rua Araujo, el
Santa Cruz, confrontando ao norte com o iote
n. 5, da rua Duque do Caxias, ainda nao aro-,
rado ; á éste com o lote n. 10 A, da rata
Araujo, apossado .por José Maria de Oliveira e'
ao oeste com o lote n. ii B, desta mesma rua
o apossado por Maria Feras ndes da Silva.
Existindo no mesmo terreno bemfeltoriasa
são convidados todos aquelles que tiverem ia.-'
alamações a fazer contra o aforamento requerido ou em relação ás beinfeitorias noite existentes a apresentai-as no prazo do presente
edital, competentemente documentadas, findo
o qual nenhuma será attendida„
Secretaria do Patrimonio Nacional, 21 doi
junho de 1918. —O sub•secretario, João Marciano Oliveira da Silva.
Directoria

do Patrimonio Nacional, 7'
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De ordem do Sr. director, faço publico, pelo'
presente edital do 30 dias, a contar desta'
data. que foi requerido por Ronaulo Mack do
Sampaio o aforamento do terreno lote n. 18
da rua Fernanda, em Santa Cruz, confrontando ao Norte com o loto n. 17 da magna
rua, pertencente a Antonio dos Santos: ao
Sul com o lote n. 18 A, do Francisco Fiorit
Ophilo, e a Este com o loto il. 125 da Estrada Geral de Santa Cruz, pertente a Candido Telles de Menezes.
Existindo no mesmo terreno bernfe!torlas,
são convidados todos aqueles que tiverem reclamações a fazer contra o aforamento re-,
querif"o ou em relação ás beinfeitorias nallel
existentes a apresental-as no prazo do presente edital, competentemente docament.V.asa
findo o qual neuhazia reclamação será;
atendida.
Primeira Sub-Directoria do Patrimordo Na-;,
cional, 6 de julho de 1918.— O sub-director •
João Marciano Oliveira da Silva.
ci. • r-r Caixa de Amortização

Faço publico 'que, tendo-se extraviado. as;,
apolicas da divida publica iuterna funiaclaa
do valor nominal de 1:000$ cada uma. jura
annual de 5 °/,„ papal. antigo G 0/,„ einittidas
em 1887, o de us. 106.8.30, 10a.{16a e106.887,
das quaes são usufructuarias Thereza Maria
de Sallos, vluva, o . Maria Dias de Amori
Santos, casada com Antonio Martins Farreie
Santos, ambas brasileiras; vão ser expedido,.
novos titules se, dentro do prazo de quinze
dias, não houver reriarnação em contrario.
Caixa de Amortização, em ti do julho do
1918, — O. inspector, João rAniolpho Caa ara.

r

rrocuradoria Geral da Fazenda
ATTESTADO DE VIDA E QUITAÇÃO DE IMPOSTOS

De ordem do Sr. Dr. procurador geral,' são
intimados todos os responsavels á Fazenna Nacional, com exercido nas repartições publicas
federaes situadas nesta Capital o no Estado do
Rio de Janeiro e que tenham sido afiançados
por terceiros nos respectivos carros, a apresentar, duranto o mez do julho, atte.stados de vida
de seus fiadores e documentos do quitação de,
imp ostos, quando essas fianças tiverem sidia
garantidas por bens immoveis.
O attestado de vida será dado pela autor1J;
dado policial mais graduada do clistricto
que residir o fiador e authenticado pelo recos.
nhecimento da firma do attestante, cujo oarg,
deverá ser referido pelo tabelião no acto d41
reconhecimento.
Directoria do Patrimonio Nacione3
Contra aqueles que não -attenderera á p
•
• PAzENDA NACIONAL DE SANTA CRUZ
sente intimação será providenciado para ti
De ordem do Sr. director, 'faço publico, saiam suspensos do exercido do cargo.
•Procuradoria-Geral da Fazenda Public,i
pelo presente edital de 30 dias, a contar desta
jimbo de 39ilaa a-atam Draistgawalta.
data, que foi requerido por Antonio dos Santos
2 R:fOrÁlluen t o do terreno lote n,./.1 A, des-
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9588 Domingo 21
Ilfande g a do Rio de Janeiro
TERCEIRA SECÇÃO

gdital de notificação a quem quer que possa
interessar sobre uns volumes clandestinamente embarcados no vapor nacional S.Paulo,
corno abaixo se declara
Pela 34 secaão desta alfandeza, notifica-se a
quem quer que possa interessar, que, tendo sido
embarcados. clandestinameate, no vapor nacional S.Patdo,cm dias do mez de maio proximo
findo com dest no a esta porto. onze volumes
sem marca e sem indicacae s , ene aqui faram
appreliendidos pelo guaria-mor Sr. Oscar
Bormann a le de junho ultimo, fica marcado
O prazo de 8 dias para justificação e adagação
de direitos, a quem quer que possa interessar
pertencer taes volumes, na c,ertaea de que
a impartição prosegne na fiscalização da lei
e impõa as penas da mesma lei contra quem
assim delinquiu, e jamais levára em consideração reclamações infundadas e posteriores.
Alfandega do Rio de Janeiro, 3 e secção,
de julho de 191.8.-0 chefe, III. AnIonino de
Carvalho Aranha, preparador do processo. (a
•r•"• .

re

Alfande g a do Rio de Janeiro
TERCEIRA SECÇÃO

notifieaçao a Alexandre Makzonné, importador de uma mercadoria como encommenda
postal, como abaixo se declara
Pela 34 secrão desta alfandeas a, em virtude
do despacho do Ulmo. Sr. inspector de 12 do
corrente MeZ,intima-se a Alexandre Malazonné.
a vir, dentro do prazo do oito dias, justificar
C allegar direitos á mercadoria (pie importou,
por interinedio da ilepartiçÃo do Correio Geral, como encommenda postal (papel para eigarros, ein mortalhas com dizeres em língua
estrangeira), e nue foi appreliendida por esta
alfaudega, conforme o auto e respectivo proces so em 11 de outubro do 1916, por infracção
das disposiçfies do decretou. 2.742 de dezembro de 1897. Assim, excedido como tem sido o
tempo, e esgotado este prazo, a repartição
fará promover e executar a pena em que oe
niesmo impartador, ora intimado, está iacurso.

sessenta e oito mil e setecentos reis), pela
Na pagadoria :
Entrega de dinheiro aos commisearlos da qual foram responsabilizados pela portaria
Escola de Grumetes, Escola de Aprandize, n. 1.08u/2 do Sr. director geral, de 8 de
Marinheiros, Capitania do Porto, Bibliothans junho ultimo, como responsaveis pelo extravio
Museu o Archivo, Directoria do Armamento, de diversos reaistrados.
Sub-directoria de Contabilidade da DirectoDeposito Naval o Patromoria.
Terceiro dia util
ria Geral dos Correios, 11 de julho de 1918.
—O sub-director, Eugenio Augusto Wandecli.,
Na pagadoria :
Officiaes reformados.
Mestrança do Arsenal e Armamento.,
Directoria Geral dos Correios
Guardas de policia.
Entrega de dia:leira aos commissarins
Ficam intimados a compareaer á 1 a secção
Enfermaria de Copacabana, Laboratorio e. Ga- da Sub-direCtaria de Contabilidade da firobinete do Ana;yeas, Estação Haelietelegrae ctoria. Geral dos C,orraina n ) prazo de 20 dias,
o ex- p raticante de a' classe Roberto Feriemphica, Sanalorio Naval e Imp r ansa Naval.
Quarto dia util
cies 'Más e o ox-praticauta da Barra do Pirahy,
Gentio Cyr Ferreira Gomes, afini do recolhe'r,
Na pagadoria :
caia um, a irppo.eaneia de 115884 (onze mil
Sub-oairiaes reformados.
oltecentos e oitenta e Miat'0 réis). da responDique A ffonso Penna.
sabilidade que lhes foi imposta pela portaria
Usina Electrica.
n. 095/2, do Sr. director anral, pelo extravio
Quinto dia util
dos registrados ris. 112 e 1.13, procadentas do
Na pagadoria :
Pagamento das consignações estabelecidas Samaaio e deatinados a Rezando e Banana
Sul-directoria de Contabili . lade a Directopelos oiliciaes, siih-olliciaes. inferiores e praças da Armada (para roanuteação de familia). ria Geral dos Correios. 11 de .iiilho fle 1918.Observações
O sub-director, Eugenio August- Iva adr;4:
Primeira—O pagatnanto que nao tiver togar
no dia determinado, só poderá ser roalizathr
Directoria Geral dos Correios
do sexto dia ntil 001 diante, das 14 ás 15
• EMO • • .M.M • •

horas.

SUS-DIRECTORIA DE CONTABILIDADE

Segunda — O pagamento das consignações
que não se destinem a manutenção de familia
será feito do decimo dia util em diante.
Pagadoria de Marinha, 19 de julho de 1918.
— O escrivão, Lucindo Pereira dos Passos.

Ministerio da Guerra
Intendendo. da Guerra
REPARTIÇÃO DF. COSTURAS

Distribuição de paças de fardamento a manufacturar ás costureiras matriculadas sob
ns. 4.301a /.500 nos dja,s 23, 2e 27 até ás
14 horas.
Intendencia da Guerra, 20 de julho de 1918.
.a-Capitão Sá Larangeira.
—
, Directoria de Saude da Guerra
CONCURSO PARA TERCEIRO OFFICIAL

Alfandega do Rio de Janeiro, 3 % secção, 20
De ordem do Sr. general director de Saude
de julho de 1918.-0 chefe, M. Antonino de da Guerra e presidente da mesa examinadora
Carvalho Aranha.

Ministerlo da Marinha
Pagadoria da Marinha
TABELLA DE PAGAMENTOS

Portaria n. 275. de 50 de julho de 1918-)
Prinzeiro dia util
Nas resnactivas repartieões:
Gabinete do ministro.
Directoria do Expediente.
Estado-Maior da Inflada;
Escola Naval de Guerra.

Auditoria.

Almirantado:
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do concurso para 30 &naja' desta directoria,
faço publico aue a prava escripta dc partuguez terá legar na mesma directoria Quarta.
feira, 24 do coerente, ás -11 horas, devendo
comparecer todos os candidatos iuscriptos

abaixo declarados:
1. Abelardo Gergol do Amara/.
2. Alfeu Oliveira Alves.
3, E uy Pinheiro Guimarães.

4. (Mando do Albuquerque Silveira
h. Antonio José da Silva Caxias.
0. Sylvio Britto de latnare.

7. João Carlos Vital.
8. Sargento-ajudante Antonio de Almeidi
Roseira.
Directoria de Sande da Guerra, 18 de julho
de 1918.-0 1° ornejar Domingos Magno Pereira da Silva, secretario.

Inspectoria de Portos e Costas.
Engenhaaaa Naval.
Na pagadoria:
Ministerio da Viação e Obras
'Nlinistaos do Supremo Tribunal Militar.
Publicas
Officiaes da Armada o classes annexas
taddidos e licenciados).
Directoria Geral dos Correios
Sub-officiaes (addidos e licenciados).
Entrega de dinheiro aos commissarios dos
Ficam intimados a comparecer á 1 secção
navios. Coroo de Marinheiros Nacionaes, Ba- da Sub-directoria de Contabilidade da Directotalhão Naval e luspectorias de Marinha, Ma- ria Geral dos Correios, no prazo de trinta,
çhinas, Saude e Fazenda e Fiscalização.
-ias, os dous seguintes ex-funecionarios: ME' e(mel Roirigues de Almeida, ex-praticante de
Segundo dia util
sPf
2a classe, e José Luiz Marinho Rufiem, ex-auxiraiar de praticante, adiu de recolherem a imNa respectiva repartição •
eportancia de t:168$700 (um conto cento e
§1.rseual de Marinha.

Fica intimado a comparecer á l a secção da ta
Suh -directoria de Contabili !adi: da Directoria
Geral dos Correios, no prazo de 3a dias, o exestafeta dis , ribuiclor desta directoria, David
!J ardino Coelho, afim de recolher a inmortaneia de 155 (quinze mil p ais), pela qual foi Inol.
fado pelas se g uintes p ortarias desta reparticão: 5, de 8 de outubro de 1917: 4 e 2, de 25
de janeiro e 5 de fevereiro do correste amo,
traias como incurso no art. 483 do regulamento vigente.
aub-Directoria de Contabilidade da. Directeria Geral dos Correios, 25 da junho de
1918. — O sub-director, Eugenio Augusto
t•
Wandech.

Directoria Geral de Correios
Telegraphos
PRIAIEIRA SECÇÃO

De ordem do Sr. ministro, fa r o publico0
pelo presente edital de oito dias, a contar -ia
presente data, que nesta directoria geral se
receberão propostas para a venda de um
cabo de ferro com 5/8 de diametro e extensão
de cerca de 150,o q ual ha pouco foi retirado
do elevador do edificio desta Secretaria do
Estado.
A concorrendo, versará sobre o preço do
cada metro, o proponente acceito, a juizo
desta directoria gela, terá de recolher préviamente ao 'Nasceu. ° Nacional a imnortanc'a
da respectiva veada, por meio de uma guia
passada pela Director:a Geral de Contabilidade.
Esta directoria geral reserva-se a faculdade
de considerar sem effeito a presente concurvencia, não cabendo em tal caso aos orno-

neutes direito algum a quaesquer reclamações.

As propostas, que serão feitas em carta te.
chada, de y wrio ser abertas no dia 2a deste
mez, em presença de todos os interessados.
DirectoMa Geral dos Correios e Telegraphos
16 de julho de 19(8.— O director geral, Gustavo A. da Silveira.

strada de Ferro Central do Brasil
CONCURRENCIA pARA O FORNECimENTO DE POS3'E3
DE MADEIRA DE LEI (AROEIRA DO SERTÃO), PARA
CERCAS,PARA O ALARGAMENTO DA BITOLA A DELLO
liORIZONTE

De ordem da directoria, faço publico que,
ás 12 horas do dia 10 do proximo mea da
agosto, na. inteudencia desta estrada, na ele

•
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taco Central, serão recebidas propostas para
o fornecimento-de 80.000 postes de madeira
-de lei (aroeira do sertão) para cercas.
A concurrencia versará apenas sobro o
preco;em réis, para o 'posto de madeira de
lei (aroeira do sertão), 'cabendo a preferencia.
de direito ao autor da proposta mais barata,
por minima que seja a diferença entro ella
qualquer outra.
A estrada nata acceitará as propostas que
apresentarem para o posto um preço superior
a iSt300.
As propostas, que devem estar devidamente
selladas, datadas, assignadas, com a indicação das respectivas residenciaa, serão entregues, em duas vias, em involucros fechados,
com a declaração, por laira, do assumptd ra ao
nome do proponente._
Esse involuero devo ser acompanhado do
um outro, em separado, contendo todos es
documentos que possam provar a idoneidade
do proponente, comprehendendo-se, entro
elles, os recibos de quitação da ultima coitacta dos impostos a que estiver sujeito.
No acto da entrega da proposta o proponen t e deverá exhibir o recibo da canção do1:0005..préviamento feita na thesouraria desta
estrada, para garantir a assiguatura do contracto, caução que reverterá para os cofre
da mesma estrada si o proponente praacridose recusar a a-ssignar o respectivo contracto,
dentro do prazo de seis dias, contados da data
do convite que for expedido, para esse tini.
contracto sé se tornara efectivo depois
de anoravado definitivamente polo alinisterio
da Viação e Obras Publicas e registrado pelo
Tribunal do Coutas.
A questão de idoneid;do dos proponentes
será julgada e examinala préviamente, antes
de abertas as propostas. As propstas, cujos
autores não tiveamn sido considerados idóneos,
não serão abertas.
De pois de julgada a id.oneidado dos proponentes, serão annunciarlos o dia o hora para
abertura o leitura das propostas, que, antes
de qualquer decisão, serão publicadas.
A estrada reserva-se o direito do annullar
a concurcencia, caso assim convenha aos SUIS
illteresies:
•s
- as propostas não poderão conter sino uma
formula de completa submissão a todas as
clausulas deste edital o o preço, conforme
ficou estabelecido.
Nao se tomarão em consideração quaesquer
ofertas de vantagens Dão previstas neste edital, nem as propostas que coustiverein apenas
o oferecimento de uma-reducaão sobre a
pronosta mais barata.
No caso de absoluta igualdade entaa duas
pro postas, fica a estrada com o direito do
decidir a quem cabo a preferencia. A estrada reserva-se o direito de restringir
a q uantidade pedida.
Toda•e qualquer proposta que não estiver
inteiramente de accôrdo com esto edital será
rejeitada.
-

0

Especificaçdcs

Os postes serão cie aroma do sertão,- ein
pára; roliços, com casca, com diametro compreheralido entre 0%12 e 0 038, serniadefeito
dó qualquer natureza que possa prejudicar a
• duração da madeira.
Os postes devem ser sensivelmente. rectos,
de comprimento minimo de 2 01,0), tendo uru
topo em bizel afim de impedir a permanencia
de aguas de chuvas, e a extremidade opposta
em ponta.
•
- Os postes deverão ser entregues a margem
da linha do centro, da fi a a 114 resdencia, até
• 31 de dezembro do corrente annoi
Condiçaes geraers para o fornec:mento do
.postes.

DIARIO OFFICIAC
Recebimento

•
Para o recebimeate deverá preceder-Sempre requisição escripta ao .subdirector, na
qual o fornecedor indicará qual o ponto- em
que tiver depositado os postes, mencionando,
com a maior aPproximação, o numero que tiver ahi depoaitado e bem assim si o pessoal
que deve auxiliar o marcador será dado pela
Estrada ou pulo fornecedor.
Verificando-se que não existe uo ponto indicado o numero do postos da requisição, a
importancia correspondente .-a03 &alado; do
marcador e do pessoal que tiver sido requisitado para•auxilial-o, será indemnizada pelo
fornecedor, sendo, no caso de htver mais de
um fornecelorsua requisição .desclassificada,
para sor attmplida depois da ultima recebida
'no Escriptorio Central da Divisão.
Exame e marcação

O exame e marcação serão feitos na ordensi
de entrada das requisições no eseriptorio da
divisão, por um marcador designado pelo subdirector.
As marcações seitao fiscalizadas immediatamente colos engenheiros das resi4lencia3 em
que estiverem depositados os postes.
Os postes acceito3 serão marcados em um
dos topos com as iniciae3 da Estrada.
postes rejeitados serão marcados com
dous golpes de enxó, feitos em cruz, em uma
das faces proximas ao topo. .
Os postes accaitos serão empilhados era
pilhas de oitenta postes (80) formadas de camadas de dez (10). aruza.ndo-se todas as caa
oradas em anaulos rectos. .
Entre as pilhas ficara uma passagem livre
de oitenta centimetros (0,80).
Dos postes marca-las será. extrahida uma
nota em quatro vias (4), para servir de base
ao certificado para pagamento: sendo as tres
(3) primeiras remettidas ao sub-director.
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prazo de oito dias tolas as vezes que fôr desfalcada, sobpena de rescisão do contracto
o não fizer.

1

Itescislo

Quando os postes que deveriam ser entrara
gues em um prazo, não o tenham sido no
limite do , prazo fixado para o fornecimento
immediato, a administração da estrada peai
dará rescindir o contracto.
O contracto ficará ipso facto rescindido por
cessão do mesmo, sem autorização da a-druLs
nistração.
'
A rescisão importará sempre na perda (N
caução.
Prorogação

Só podem as faltas de entrega ser tustia4
cadas. provada a força maior, a juizo da
administração, que nesse caso, poderá concea
der prorogação.
Caução
•
•
•Para garantir o comprimento do contracto;

o fornecedor escolhido depositará nos. cofres
da estrada 5 % do valor do- contrato, que
lhe será restituida depois de liquidadas as
contas finaes.
Esta caução não vencerá juros:
Pagamentos'

As contas rotativas aos postes, entregriú
em cada prazo, poderão ser apresentadas
mensalmente. •
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
Brasil, le de julho de 1918.-0 secretario
José Ricardo de Albuquerque.
-" Estrada de Ferro Central do Brasil '4
CONCurinsciA

mal

CONSTRUÇÃO DB C.VIAS nu

TURMAS wa GRUPOS. NO PROLONGAURSTO

BITOLA LARGA PARA BEBLO HORIZONTE

•

•

De ordem da directoria, faço publico que
ás 1a2 horas do dia le do proxiino mez de
•
Os aostos rejeitados serão retirados do re- agosto, na Intendencia• desta estrada. na.
cinto da Estrada pelo fornecedor, dentro do Estação Central, serão recebidas propostas
prazo minimo de um, (1) mez a contar da-data para a construcçã.o da 12., grupos de casas de
da tinta da marcação para que tenham sido turmas no trecho Paraopeba-Sul o 15 grupos
apresentados.
no trecho Paraopeba•Norte, Excedido esse prazo, a Estrada cobrará por
Cala grupo comprehenderá uma casa para
esse material a armazenarem respectiva ou feitor e quatro para trabalhadores.
poderá lançar maa deite si julgar conveniente,
O preço maxirno para cada grupo será de
eller para empreeal-o quer para indemnizata; 7:811$0o0.
A concurrencia versará apenas sobre o
se da armazenagens correspondente.
'
preço da construcção para cada grupo de
Pessoal para exame
casas do turmas, cabendo a preferencia do
ao autor da proposta mais barata, por
A descarga dos postes, assim como o auxilio direito
durante a marcação e em pilhamento imine- minima que -seja a diferença entre ela e
outra;
diato, sersa feita por pessoal do fornecedor e .qualquer
A estrada recusará as propostas cujo preçe.
a sua custa, ou por pessoal da estrada, quan- seja
.
superior ao maximo estabelecido.
do assim reclame o fornecedor na respectiva
As propostas, que devem estar devida.;
requisição ao sub-director, devendo a impor- mente
saltadas, datadas, assignalas, com intancia dos salaries desse pessoal ser descondas respectivas residencias, serão
tada nas facturas correspondentes ás marca- dicação
entrapes, em duas vias, em envolucro3 fe•
ções a que se referirem.
!tos, com a declaração, por fora, do as1,
O marcador é empregado da estrada, por cif%
sumpto o do nome do proponente.
dia pana).
Esse envolucro deve ser acompanhado alci
um outro, ou separado, contendo todos os
Prazo para, os fornecimento á• "documentos que póssain provar a idoneidade
- A entrega será a partir do registro do cora- do proponente, comprehendendo-se, entra
tracto no Tribunal de . Contas em porçães alies, os recibos do quitação da ultima coa.,
iguaes por me, em quantiaades tae3 quo o /acta dos impostos a que tiver sujeito.
No acto da entrega da proposta, o propoa
fornecimento esteja completo em 31 de dezembro do corrente anno ou antes.
nente deverá exhihir o recibo da caução da
Findos os prazos estipulados e si dentro dos 500$, préviamente feita na thesouraria desta
(30) trinta dias que se seguirem, o fornecedor estrada, para garantir a assignatura do cona
não apresentar á marcação os postes nacos- tracto, caução que reverterá para 03 cofres:
sarios para completar a quantidade do prazo da mesma estrada si o proponente preferido
anterior, será imposta a multa de (505000) recusar-se a assignar o respectivo contracto
àincoenta mil réis por centena ou fracção e dentro do prazo da seis dias, cantados da
data do convite que - for expedido para esse
por mez de atrazo. •
As multas serão descontadas da- caução ou
O contracto só se tornará efectivo depois da
de qualquer conta em processo. O contra. ctante deverá integralizar a caução dentro do approvado definitivamente pelo Ministerio da
_ Rejeito
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5.
teemine."

ração Obras Publicas e registrado pelo Tribunal de Contas.
A questS,o de idoneidade dos proponentes
,seris jul gada e examinada préviamente, antes de abertas as proposeas.
As propostas cujos autores não tiverem sido
Considerados idoueos não serão abertas.
Depois de jul g ada a idoneidade dos proponentes serão annunciadps o dia e hora para
abertura e leitura das propostas, que, antes
de qualquer decisão, serão publicadas.
A estrada reserva-se o direito de a l i minar a
toncurreucia, caso assim convenha aos seus
interesses.
As propostas não poderão conter sinào uma
fórmula de completa submissão a todas .as
clausulas deste edital e o preço nas condições
já citadas.
Não se tomarão em consideração quaesquer
offertas de vantagens nas) previstas neste edital nem as propostas que contiverem apenas
o offerecimento de uma reducção sobre a proposta mais barata.
• No caso de absoluta igualdade entre duas
propostas fica a Estrada com o direito de decidir a quem cabe a preferencia.
. . Toda e qualquer proposta que não estiver
inteiramente de accôrdo com este edital será
•
rejeitada.
Dases para o contracto
4•1

DIARIO OFFICIAL
e assignadas ambas as vias, com indicação da
residencia•do proponente e entregues em euvulneres fechados, mencionando por fóra o
nome do proponente o a declaração do objecto da proposta. Esses envolueros devem ser
acompawhados de um outro, em separado,
contendo todos os documentos que possam°
provar a idoneidade do proponente e bem
assim o recibo da caução de 5:000S, em
moeda corrente nacional, feita previamente
na thesouraria desta estrada, para garantir
assignatura do contracto, caução essa que
reverterá em beneficio dos cofres publicos,
caso e proponente acceito se recuse a assignar
o respectivo contracto dentro do prazo de oito
dias, contam da data em sue receber aviso
para esse fim.
Os C6fiétirrontes poderão •d;Presentar proposta em conjuncto ou separadamente para
cada um ou todos. os grupos dos inatoriaes
constantes do presente edital.
III

As propostas cujos autóres não tiverem sido
julgados idoneos não serão abertas. Depois de
julgada a idoneidade dos proponentes apresentados, serão as propostas immodiatamente
abertas o lidas, sendo, antes de qualquer, decisão, publicadas na integra no Diario Officia1.
IV

M construções serão executadas de accôrdó
As propostas não poderão conter sinão ama
com os desenhos e as especificações existentes na intendençia desta estrada e no escri- fórmula de completa submissão ás condições
ptorio do Prolongamento da bitola larga, em do presente edital e o preço que. o proponente
offerecer, não se tomando em consideração
Bello Horizonte.
quaesquer offiertas de vantagens não previstas
2."
no edital, nem as propostas que contiverem
Qualquer augmento ou tnodificação será apenas o ()fibrocimento de uma reducção
sobre a proposta mais barata.
reito do acctirdo com a labella de preces
blic,ada no Diario Officid de 10 de maio do
V
1908.
No
caso
de
absoluta
egualdade entre duas
3.1
ou mais propostas, fica á Estrada o direito de
Todo o material necessario será por conta decidir a qual cabe a preferencia.
'do constructor.
VI
4.1
As
locomotivas
em
numero de quatro
As construcções serão fiscalisadas pelos eti.1
devem ser de procedencia americana, da
genheiros residentes da construcção.
t.8

As construcções deverão estar terminadas
dentno de um prazo do 150 dias, a contar do
registro do contracto do Tribunal de Contas..
6:4

O pagamento será effectuado quando estiveem concluidas as obras.

fabrica Baldwin, .to typo Consolidation, iguaes
á de numero 33 desta estrada, para bitola de
0°1 ,76 entre trilhos (Baldwin Locomotiva
Works Bambam 14.134—October 1894).
Devem ter: os aperfeiçoamentos indicados
pela fabrica; as peças de movimento por fóra
(systema Walschaerts) e a braçagem de bucha;
os dons primeiros pares de rodas motores
com frisos.
Devem, ainda, essas machinas ser dotadas
de ~atuo Pyle National Electric e de apparelhes de freio Westingonse, ter fornalhada

Julho de 1918
de 1,60x0,25x0,185 e oito inólas em espiral
reforçadas apoiadas sobre alma travessa de
ferro 1J de 0,300 X0,075X0,04.1
As mangas dos eixos devem ter o diametro
3" 4/2.o comprimento de sete pollegadas. •
Os vagões de mercadorias serie Q, para
tola de 0,76,devem ter as seguintes dimeneOes
por dentro:
Comprimento 7,0
Largura 2,0
Altura no meio 4,95
Altura nos cantos 1,80;
devem ser cobertos de zinco ondulado, forrados por dentro até metade da altura com
taboas de 15 rim x2 c/in, macho, o fernea. A
caixa de vagão externamente será de taboas
macho o femea de 12x2 chn; o assoalho de
tabta,s macho e fernea de 20x 3,5 c/m; o estrado de seis longerões e travesssas de madeira de lei. Os trucks devem ter a resistencia para sustentar o peso morto do vehiculo
o a carga de 10.000 kilogrammas.
Os carros serie 11 devem ser para bitola de
0,76 e ter as seguintes medidas por dentro:
Comprimento 7,0;
Largura 1,05;
• Altura no centro 1,95;
Altáa nos cantos 1,82.
As portas dos topas devem ter vão 1,10 e Os
lateraes de 1,50. A cobertura será da zinco
ondulado.
Os wagons devem ter grades de boa madeira de 10x2,5 c/m, assoalhado do 20x3,11
c/m, rodapé intealor do 0%20x 3, pés dlreito c oseóras de madeira de lei. Os trucks
devem ter resistencia sufficiente para transportar o peso morto do vehicillo e mais a carga
de 10.000 kilogrammas. O estrado deve ser
constituido de longerões e travessas de madeiras de lei.
VII
Os proponentes deverão indicar em suas
propostas o ponto de entrega do material : o
pra, ,o em que se obrigam a fazer a respectiva
entrega, que não poderá ser superior a cinco
mezes, contados da data da assignatnra do
contracto ; o preço do fornecimento do cada •
locomotiva e de cada carro ou wagon.
VIII
A coneurrencia versará sobre o preço do
fornecimento, cabendo a preferencia de direito ao signatario da proposta mais barata,
por minium que seja a diferença do preço

entre dia e qualquer outra.
O material poderá ser importado directamente para os serviços da estrada, sendo, no

caso affirmativo. entregue na Maritima, dentro dos wagons da Estrada de Ferro Central

dá Brasil. devendo vir para isso os conhecimentos de embarque em nome da estrada,
correndo as taxas do Caes do Porto por conta
Secretaria da Estrada de Ferro Central do
dos fornecedores, nos termos do aviso n. 2, de
Brasil. Rio de Janeiro em 59 de inibo de 191S.
de janeiro de 1915, do alinisterio da Viação
1...RO secretario José Ricardo Albuquerque.
apropriada para Consumo de lenha. Devem 2e Obras
Publicas.
•
ger os ns. 55, 56, 57 e SS.
Estrada de Ferro Oeste de Mina
Tãi AL DE CONCURRENCIA PARA O FORNECIMENTO DE
QUATRO LOCOMOTIVAS,SETENTA NVAGONS ABERTOS,
tEZ NVAGONS DE MERCADORIAS g DEZ CARROS
SERIE II, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ESTRADA

De ordem da directoria, faço publico que
Zo dia vinte e seis do corrente mez, ás treze
[toras, na secretaria desta estrada, em São
Y3oão d'El-Rey, serão recebidas propostas para
o fornececimento de quatro locomotivas, seWnta wagons abertos, dez wagons de mercalaorias e dez carros serie II, mediante g seimitites clausulas:
As propostas deverão ser feitas m dtiai
-tilas, sendo a primeira via sediada com estampilha federal de$600
. _ por meia folha, datadas

Os %nous abertos, para transporte de minerio,/ para, bitola de O rn ,76 entre trios,

IX
devem ter capacidade para quinze mil kiloA Estrada reserva-se o direito de annuliar
grumas e ter, por dentro do caixão, as se- a concurrencia, caso julgue os preços pedidos
guintes dimensões:
muito elevados.
8%40 de comprimento
X
2%00 de largura
0s1,60 de altura;
Para garantia do fornecimento constante
ter bórdos de abrir e fechar por meio de da prCsente coneureencia, • fica o premente
gonzos reforçados e fechos; estrado constituido acceito obrigado a depositar nos cofres da Thede longerões e travessas metallicas de ferro U souraria da Estrada, em moeda corrente nado 200x8,5x75 x14,5, assoalho de meia ma- cional, ou em titules da divida publica, no The
deira com praichões de 4,5 c/m de espessura, souro Nacional, antes da assignatura do resbordas de pranctiões de 4 c/ru de espessara, pectivo contracto, a caução de 5 s/,, sobro o
tirantes meta/licos de I"1/8; instaliação de valor do fornecimento contractaclo, e cuja.
freio Westingouse, com parachoques de mblas quantia não vencerá jur0s.
em espiral e engates de manilha.
XI
Os trucks, feitos com barras de 0,0750,025
o 0,075X0,012, devem ter rodas cheias, de
Si o contractante, por qualquer circumstan; f
0,66 do diametro, com aros do aço, eixo do eia recusar-se a cumprir qualquer das clau0,11 do diaMetro, travessão de madeira ck lei salas ou obrigações do seu contracto, fica 4,1

•n••
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Para garantia da obrigação constante do sim° futuro, as inscriptções no conEstrada o direito de applicar a caução á
compra do material do que necessitar, ficando contracto a ser assignado, o proponente ac- curso para provimento de duas vagas)
o contractanto - obrigado a integrar a caução eeito depositará nos cerres desta estrada, de inspectores agricolas.
As inseripções deverão ser requeridas
miando desfalcada, doutro de cinco dias, per- antes da assignatura do contracto, a caução
ao director do • Serviço de Agrioulturte
dendo o direito a ella, que reverterá em favor do 1:5003, que não vencerá jerro algum.
O contracto só se tornará effoctivo depois Pratica, e cada candidato deverá faSell
dos corres publicos,. caso se recuse a essa
do definitivamente approvado pelo Ministerio acompanhar esse req uerimento de do-ç
determinação.
Viação e Obras Publicas o registrado pelo cumentos que provem: ser cidadão bra-i
Secretaria da Estrada do Ferro Oeste do da
sileiro, ter bom p rocedimento, não solas
Tribunal do Contas.
Minas, S. Jota() d'E/-:ley, 15 de julho de 1018.
frei' dc molestia contagiosa ou incura-;
—Edgard de Oliveira Lima, secretario da Esvai, possuir certificado de agronomo
Bases para a-contrasto
trada.
engenheiro agronomo formado por qual-e
1. A construção será feita de acdrdo com quer escola do paiz, reconhecida ufa.:
•
o projecto organizado o as especificações que cialmente.
abaixo seguem:
Estrala de Ferro Oeste do Minas
O concursotonstarã de uma prova
1. Excavação era terra para fundações. .
pratica, uma escripta 6 Uma oral e terâ.
2. Alicerce de alvenaria de pedra com arga .; inicio no dia 3 de setembro proxime •
poNCUMIENera PARA CONSTRECÇÃO DE UMA NOVA
massa
5.
futuro, realizando-se em primeiro lo- ,
ESTAÇÃO EM PERDOES
3. Paredes de alvenaria, tijolos e arga- gar a prova pratica, que será elimina- !
toda, o versara sobro os seguintes ponDe ordem da, directoria, faço publico que massa, dous de cal e tres de areia.
It. Soalho de macho o femea inclusive bar-. tos, comprehendendo aá questões maio
no dia 2 do proximo inez do agosto do cor•
importantes de agricultura pratica:
rente anuo, ás treze horas, na secretaria rotamento.
desta estrada, em S. João d'El-Roy, serão
5. Fôrro de saia e camisa, inclusive e
1°, corno ,se deve fazer uma lição dcl,.;
recebidas propostas para a construcção do unia borratarnento, aba e cimalha.
- agricultura pratica entre os agriculto- l•,
estação em Perdões, de accôrdo com as con6. Telhado inclusivo madciramente.
res, ensinando-lhes a escolherem sedições em seguida ^mencionadas.
7. Vãos de janelas do 1,10x2,30; jacta.; mentes e plantal-as o a entenderem as
O
projecto
o
respectivo
orçamento
serão
•
sive ferragem e caixilhos. .
funcções biologieas , da ,trerra aravel e
encontrados para exame dos interessados no
S. Vãos de portas de 1,20X3,30.
do
trabalho das lavras, principalmente I
escriptorio da Linha, eia S. João d'Elsley.
. 9. Vãos de portas • para armazetn do ens relação ao lençol d'agua;
)
A concurrencia, versará apenas sobre o 2,00x 3.00, inclusive bandeira de ferro.
^
2, mandar arraiar um animal de tiro .
preço para construcção da estação, cabendo
• 10. Vãos de portas de almofadas de
Para uni arado simples e trabalhar coma
pre,ferencia de direito ao autor da proposta - 1,20x3.30 com bandeira de vidro.
ele na lavra mais facil o em seguida 1
mais barata, por minaria que seja a ditfe11. Ditas interiores de 0,80X3,0d.
. rança entre ella e qualquer outra.
12. tiradas- de ferro para mezaninos determinar ao arador que trabalhe coai
arados reversiveis ou fixos, cultivado•A Estrada recusará as propostas cujos 1,00x0,50.
preços excedam o total consignado no orçaetc.,plataforma.
explicando a acção respectiva
13. lejuntajnonto res,
do
mento feito, e que 6 de 19:1235900.sobre as terras, e indicando a despe/a
1. Emboço e reboco.
tpossivel dos trabalhos a fazer no pre.,
As propostas. devidamente soltadas, da• 15: Pintura das esquadrias o forros,
'paro do sdlo de um hectare;
tadas o assignadas, cons indicaçao das res•
16. Ladrilliamento. s pectivas resideucias dos proponentes, serao
.17. Chnentação da : plataforma com con3,
desinfectar
sementes
com
sulfatd
entregues.oin duas vias, çm onvolucros fo- creto ra 3,
de
cogge
e
sulfurento
de
carbono.
Planaliados. com a declaração por Ora do as- •
Caiação das paredes.
tal'
sementes
em
grãos,
fragmentos
do'
snmato e do nome do proponente. Esse envoII. Qualouer alteraa5o. do projeatd ou das caule, tuberculos, etc., indicando a 'saulucro devo ser acompanhado de um outro, especificaçrxis será priiviamente combinada
e distancia das covas, a distancia
em separado, contendo todos os documentos eatre o conskuctor e-a -administração da es- dara
das linhas de plantação, e avaliando a
que Possam provar a^ idoneidade do propo- trada, depois do que receberá aquele a res- produeção
possivel do cada hectare.
nente, comprebendendo-so entre elles Os re- pectiva nota de serviço. _
A prova pratica realizar-se-ha na
cibos do quitação da ultima collecta dos im• Ill. Todo o fornecimento do material ne--"tação de Pomicultura de Deodoro e a'
postos a que estiver sujeito.
No actoda entrega da proposta o • propc- cessado ás 'obras será por conta cio constru- eseripla e oral na Directoria do Serviço de Agricultura • Pratica, -versando a
ne»te deverá epibir o recibo da caução do ctor.
500S, previamente fe,ita na Thesouraria desta
IV. O prazo inaximo para a conclusão das estas duas ultimas Sobre os seguintes 1,
estrada, para garantia da assignatura do obras 6 de 120 dias, contados da data da assi- pontos:
Ia conto se • faz a inspecção de unia
contracto. caução que reverterá para os gnatura do contractO, ficando o contractante
cofres da Estrada. si o proponente preferido sujeito á multa do 505 - diarios pelo excesso propriedade agricola para orientar o
seu propriostario sobre a exploração mais
se excusar a assiguar o contracto dentro do desse prazo.
conveniente, considerando a conformaprazo de seis dias, contados da data do con.
V. Os pagamentos suão effectuidos, eia ção do sólo, a distancia, o saiamo e o
vito que faTexpedido para asso fim pela setres prestações iguaes e da seguinte fórma:
Mercado respectivos;
cretaria da Est rada.
A questão de idoneidade dos proponeates primeira, quando estiverem collocados os
faz a inspecção do uni
será julgada praviaruento 4 abertura das pro- madeiramentos do telhado; a segunda, quan- - 2°, como sescollectar
dados sobre o
para
postas, não sendo abertas as propostas cujos do foi' coberto o edificio s colocadas as es- municipio
valor economico das suas principaes .
autores não tiverem sido considerados ido- quadrifis, -soalhos e forros ca terceira quando ' culturas
•
e criação;
estiverem concluidas as obras.
neos. 3°, como se faz' a amua:tição de plana
Depois deaáulgada 'a idoneidade dos propo- ..V1. A estrada fica com o direito do rejeitar
nentes e abertas as respectivas propostas, todo o qualquer material que julgar não po-• tas e sementes para a • distribuição pea
serão as mesmas publicadas na integra, antes der ser applicavel ás obras pelo seu estado ou los agricultores do norte e sul do paizs
qualidade. .
de qualquer decisão, no fiaria Official.
aconselhando sobre a plantação respe-ç
n As propostas não poderão conter sinão uma
Secretaria da Estrada de Ferro Oeste de cliva;
formata, de completa submissão a todas as Minas, S.' João çPE1-Rey, 15 do julho do 1918.
• 4", especificar o orçamento de urtM
a,e1a.usu1as deste edital e o preço, eia algaris- — Edgarce de Oliveira Lima, secretario da ess cultura de milho, ou arroz, ou feijão;
mos o por MUS°.
trada, ou café> , ou algodão, ou canna de as- •,
Não serão tomadas em consideração quaessucar, ou mandioca, indicando o salgo
: quer offertas de vantagens não previstas neste
liquido possivel, e as razões determi.4
.éditalamen as propostas que contiverem apenas
Tilintes do resultado obtido;
Ministerio
dá
Agricultura,
Industria
o offerecimentoale•unia redacção gelara a pro5°, indicar o criterio para acquisiçãçO
e Commercio
posta mais baratá.
'de mac,hinas ou instrumentos agrieolasi
No caso 'do completa igualdade entre duas
de accUrdo com a conformação do selo,
: ou mais propostas, fica á Estrada o direito de
Directoria do Serviço de Agricultura
a sua natureza, a existenda da tocos, Q-1
; decidir a aluem cabe a preferencia, sem que
Pratica
valor das colheitas e as condições ecoaos signatarios das demais im'opostas asSista
•
nomieas do agricultor.
direito a qualquer reclamaeoão.,
CONCURSO PARA o PREENCHIMENTO DD
Os pontos para qualquer urna das trea
DUAS YAGAS DE INSPECTORES AGIU- provas de que consta p concurso serãOl
A Estrada reserva-se o direito de annullar
. COLAS .
e
tirados á sorte.
a esmurrai:eia, caso julga° se verificaram
motivos determinantes de aelskaliberação, sem
De ordem do Sr. ministro, faço puDirectoria do Serviço de Agricultura/1
1 direito a re clamaçãoskIgagas pg_aarte dío blico que se acham abertas nesta dure- Pratica, 8 de julho de. 1918.
Dias'
zoncurrentes.
--geia, de hoje até . 31 de agosto Pio- Martins
ÇA-1
•

•nnnn••••n•

el.:92
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POETES DE MENÇÃO
9.948 Relatorio de «melhoramentos))
iftztroduzidos na invenção de um «Chavéo
ventilante» que faz objecto da carta patente
ti. 9.948, para os (puxes pede privilegio Jaeintho de Aleis, domiciliado no Rio de Janeiro

DIAJUO OFFICIAL
Faço notar que as alterações feitas no dispositivo não afectam os caracteristicos dos
melhoramentos introduzidos no chapéo ventilante.
Resumindo, reivindico como pontos caracteristicos dos melhoramentos introduzidos na
minha invençâo de uni «Cbapéo Ventilante»
que faz ob;ecto da carta patente n.
1°, um chapéo ventilante (de qualquer typo)
no qual existe uma ou mais aberturas na
parte que fica por baixo da fita ; aberturas
casas que pódern ser, ou não, protegidas por
uma ou mais rócies do metal, ou tecido de outra substancia
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mento rotativo ou de meia volta para mover
as sementes ou fibras.
Os caixilhos (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8) em numero variaval podem ser movidos todos ao
m rsino teme°, ou por grupos, ou isoladamente, deva rregando no; immediata mente
abaixo ou elevando o ma terial para formar
os espaços vasios para facil ciriitilação do ar
ou gazes injectados ou asnirados.
Os eylindros e caibros (a, bb. c, d) t ransvarsaas podem se mover ca ,ia qual isoladamente,
ou todos ao mesmo tempo, ou em grupos out
series.
O movimento dos caixilhos é dado por cabos
e correntes L, 10, 11, 12, 13), ou por alavancas (14 e e 15).
O ar, ou gazes quentes ou frios, é iniectado
pelas aberturas (I-II-TII-IV-V-VI-VII -VI1f-IX)
entrando por uma só, ou por varias ao mesmo
tomo°, bem corno aspirados por uma só ou
por varias ; o numero de abarturas, com ou
sem registros, variam, bem corno a sua loca-.
lizacão.
Na base do apparelho, portas com dobradiças, de correr ou de outro system qualquer (P P 1 ). servem para a descarga.
Na parte superior, Vele, no centro ou elos
lados, existem moe ga oiLi moegas (71 M) para
receber o material por tratar. com portas
que podem ser abertas ou fechadas por qualquer systetna,4P2 P3).
O material a t 'atar é lançado em (71 M)
descendo até ao fundo (P PI ), ou é interceptado pelos caixilhos ou prateloiras (1. 2 3,
4, 5, 6, 7, 8) que vão descarreçtainio successi_vamento até encher o ancarelho, ou gradualmente. quando a descarga é continua ou periodica.
As temoeraturas do ar iniectado são reguladas conforme o estado do material e o ponto
da operação esterilisadora.
Reivindicações
Em resumo, reivindico como caracteres
constitutivos da presente invnição : « um
novo apeara/h° destinado ao prenaro e tra- ,
tamento preventivo e carrectivo de sementes'
nuas ou com fibras, e de fibras em geral. denominado «Esterilisador Nacional», constiCuido
a) de um esnaço fechado por mirados de
madei^a ou outro matorial qualquer (A B C D),
de dimensões variaveis, sob qualciner for-,
mato : com portas de Qualquer systems. na'
parte superior (P PI ) para receber o material;
a tratar, e na parte inferior (P2 P3 ) para descarregal-o ; e com aberturas de- quslonar,
formato em pontos convenientes (I, II, TIL,
IV. V, VI, VII, VIII, IX1 para a entrada e
sahida do ar ou gazes injectados ou aspirados
por carmes convenientes
b) de cylinclros ou calibres de qualquer ,
numero de faces (a. bb, c, d), com ou sura
aspas, serrilhas. caneladuras ou pás (a) ou astos com cotovellos com movimento rotativo ou
de meia volta, movendo-se em conjuncto ou
separadamente, em grunos ou series. collocados em pontos convenientes no interior da
;
caixa esterilisadora (A B C D)

A invenção consiste em um chago ventilante que tem Dor fim manter constantemente
a cabeça exposta ao ar livre.
2°, um chapéo ventilante (de qualquer typo)
No desenho, o dito chapéo será representado aberto na parte ABFE. O cylindro inte- no qual se move verticalmente a copa com o
rior AFIFE, pegado ao fundo do chapéo é con- fim de fechar ou abrir a abertura acima reistittrido por uma teime rade de metal ou te- vindicada
cido de outra substancia. O cvlindro BCGF,
3°, um cha péo ventilante (de qualquer typo)
Que reveste externamente o ABFE e que pousa que tenha todas
as suas partes h-moveis, de
pela parte superior no canalete AIE ; ligado modo que a abertura,
as aberturas descripor meio de elasticos ao corpo do cha- ptas na reinvidicaçao Iou
a, fiquem abertas conpa°, pôde mover-se verticalmente. Os se- stantemente;
gmentos ZX e UV servem para abaixar o cylinnro BCGF. A parte MOPN é uma valvula
4°, um chapéo ventilante (de qualquer typo)
bilateral, de movimento horizontal ou vertical, no qual existe um apparelho formado da quadestinada a substituir o cylindro BCGF no tro peças, ligadas duas por duas nos lados da
arejamento do craneo. A peça L entra com a copa do chapéo, com o fim, de manter aberto
xtremidade superior nos dentes da peça K, ou fechado o mesmo ;
ligada verticalmente aos dons lados do cylin5°, um chapéo ventilante (de qualquer typo)
dro BCGF, mantendo assim o chapéo fechado
ou aberto, tanto no cylindro BCGF, como na em que a fita é feita de tecido de malhas larralvula bilateral MOPN. O cylindro CDIIG e gas, em toda a sua extensão, ou sómente na
butro interno a elle parallelo, entre os quaes parte correspondente á abertura a que se rese move o cylindro BCGF, representam um fere a reivindicação la.
apparelho para manter a fita desengorduEmfim tudo sulastancialmente como se acha
rada.
descripto no relatorio e representado no deNa invenção acima de,scripta, introduzi os senho.
seguintes melhoramentos:
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1918.- Ja1°, abolição dos segmentos ZX e 11V, dos cintho de Heis,
recortes DQ - RS - Til, da ulula, bilateral
ISIOPN e do canalete AIE ;
E•-•nnI.
2°, o chapéo ventilante, em logar de abrirSe na parte superior ABFE, abre-se na parte N. 9.963 - Memorial descriptivo de pedido
de privilegio na Republica dos Estados Unique, nos chapéos communs, fica por baixo da
dos do Brasil de «um novo apparelho destinafita. Em tal modo póde-se obter um moielo
de chapéo ventilante movei, podendo-se Sa- -. do ao preparo e tratamento preventivo e correctivo de sementes tilas ou com fibras, e finar e abrir e outro immovel, ficando sempre
bras em geral, denominado uEsterilizador Naaberto. cional», invenção de Manoel Lopes de Oliveira
No modelo movei, é a copa do chapéo A
,Filho, domiciliado em S. Paulo, capital do
Estadd do mesmo nome».
) ( CC) E, que, ligada por meio de elas.
•nnr° \mi
R-fere-se a presente invenalo a um novo
ticos internos á rède de metal ou tecido de
outra substancia que protege a abertura apparolho esterilizador destinado ao tratamento preventivo e correctivo de sementes
FF) ( CC ), pôde mover-se verti- oleogionosas ou não nos seus envolucros nata)(
raes, mias ou com fibras, e fibras de qualquer
AA)(2„ a...a
Calmante, proporcionando, ou não, com tal especie, contra os estragos que os insactos,
movimento a entrada do ar no interior do acarinos e faunos causam em seus varies estados do evolução, bem corno, ao deseccament/tapéo.
. No modelo immovel, a rade acima citada. to a ponto certo por corrente do ar atmosl'ou outro tecido,_ fica ligada inferiormente ao pisaria° puro, ou do mistura com gazes desinfectantes aquecidos ou resfriados, ou á tem'bordo (1(?) ( FF ) e superiormente ao bordo peratura constante, ou alternaclamente elevada ou abaixada, ou de gazes puros sem ar
aquecido ou resfriado.
•
C
AA) (d.C*); proporcionando assim a entrada
O apparelho ctEsterilizador Nacional,' compõe-se de um espaço fechado por paredes de
Constante do ar no interior do chapéo.
madeira ou outro material (A B C D) de dic), do caixilhos ou prateleiras (1, 2, 3, 4, 5.
mensões variaveis contendo internamente um 6, 7, 8) em numero variavol, completamente
"-as
Faço notar que a abertura ( SA) (EE )(FF)
systema de caixilhos ou prateleiras (1, 2, 4 ., 4, ou em parte guarnecidos de chapa perfurada,
••n••
5, 6, '7, 8,) fixos ou moviveis, parcial ou total- ou tecido metallico, em qualquer parto do .
mente revestidos de chapa perfurada, grade interior da' caixa (A B C D), suoviveis ou não
;
pôde tomar fórmas diferentes e pôde- metallica, tecido do arame, ou feitos de sarra- por meio de correntes ou cabos (9, 10, 11, 12, 4
fo: de madeira, podendo os moviveis tornar 13), ou por alavancas (14 e n); e de prismas j
ser protegida, ou uão, pela rède acima ci. qualquer posição em relação ao centro ou as guarnedidos de tola =fanica., que deixam Os'tada, ou tecido de outra substancia.
paredes do apparelho, afim de poderem ser paços vasios no material mio cambe total ou '‘
A faixa, feita de tecido de malhas largas, estabalecidos espaços vasios na massa t_le se- parcialmente a caixa esterilisadora;
I em toda a sua extensão ou sómonto na parte mentes ou fibras que formar a carga do estecl), de um systerna de injector ou injectos4,
I correspondente á abertura do chapéu, cobre rilizador.
res, aspirado: ou aspiradoras de ar ou gazes
Em pontos convenientes, cylindros ou cai- em qualquer temperatura, injectando ou as- I
) G, permittindo a livre bros de qualquer numero de faces (a, bb, c, d), pirando em qualquer ponto da caixa esterili-;
11 parte C (BB ) (DT)
-com ou sem aspas, serrilhas, caneladuras, ou sadora, por canaes do qualquer Afirma, asp1-1
(stjzada do ar no interior do chapéo
pás (a), ou astes com_eotovellos,
com _movi- randougjectando, ao mesmo tempo ou sopa_
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radamente, para formar corrente do ar frio
ou aquecido no interior do caixa esterilisa-:
dora; com ou sem registros internos ou externos, para poder ser feita ou não, a mudançr da direcçlo da corronta de ar ou gazes no interior da rafar da caixa;
e), do uma camara de desinfeccão dos envolucros do material a tratar (sacoaria, etc.),4
pelo calor. poleado ser empreaada corrente
de ar ou gazes nermittidos na desinfocon los
generos alimenticios. resinas, ceras vegetaes
o mineraes volatilizados.
f) finalmente, o funecionamento em si, o o
aystema d3 esterilização e preparo em coap a cto, e nos seus detalhes, conforme descripção e o desenho junto, para tratamento
preventivo o correctivo de sementes o1en7,i•
p osas ou não, nos seus envolucros naturaes,
nuas ou com fibras, o fibras em aseral contra
os estragos que os insectos, acarinos e funaos
cansam em seus varios estados da evolnalo,
bem como ao deseccamonto a ponto corto por
corrente de ar atinosnherico aquecido ou resfriado. com temperatura constante ou altarnadamente elevada ou abaixada.
Rio do ianeiro, 17 de julho de 1918. — Por
procuração, Nuno Octavio do Amaral Fontoura.
Nota—Este ralatorio foi regularizado na
data supra, tendo sido depositado em 6 do
abril . de 1918.

IV. 9.964—uMemorial descrintivo de pedido de
• privilegio na Republica dos Estados Unidos
do Rrasil de um 'orocesso de esmalte apnlicedo sobre pinturas em vidros e crystaes
para ser emnreqado em substitui-ão de
(oleosa e porcellana em S^UR fins industriaes,
e . 00m ;nado mEgmalte Paulista». invenção de
:ia do Amaral Alves. domiciliada em São
aulo, Capital do Estado do mesmo nome».
Tefere-se a presente invene„ão a um oroanca) de pintura feito com tintas a oloo sobre
vidras ou crysta,es, sendo cobertas por uma
camada de esmalto. ,preparada especialmente
o fim de substituir a Faicnce e a Porcolc
Laia. a sor empregada em suas imitaaões.
Sobra vidros grossos ou crystaee fazem-se
desenhos ou pinturas com tintas a oleo ou de
ors'ea qualilade qualnuer, e uma vez somos
esses desenhos ou pinturas apnlica-se uma ou
mais camadas de esmalte preparado espwialmanta para esse fim, o girai uma vez secco
im.ta a Faiance 4e a Porcellana,
O esmalte á 1-reparado com tintas a oleo
muito finas e esmalte em nó fino, variando as
nticiarles do acarido com o fim a que forem
destinados.
A cainAda de esmalto deve ser dada por
igual e com grossura suficiente, afim de evitar marcas e defeitos depois de sacra.
As odres do-esmalte, as bualidades o formatos dos desenhos e pinturas podem ser
quansouer.
Os formatos das peças e os sena tamanaas
tambein podem variar, po ?ando ser applicadas guarnicõas metallicas do q ualquer cõr O
formato, ou mesmo de madeira.
Reivindicações:
Em resumo, reivindico como caracteses
constitutivos da presente invenção: «um pra.
cesso de esmalte apancado sob re pinturas em
vidros ou crystaes, para ser emnregado em
substituição de faienco e porcoliona em seus
fins industriam, denominado «Esmalto Paulista», constituiria
a) do einvego do um esmalte preparado
csoecialmente com ti' ass a ohm e esmalt,o
sobre pinturas em vidros 011 crystam com o
fim do imitar o substituir a faietice o a noscellana em seus fins industriaes, em conjunto,
o em seus detalhes, conforme a descripção e
amnstra junto.
Rio de Jahoiro. 17 do julho de 101,8. —Por
__
procuração, Nuno do Amaral,

DIARIO OFFIGIAD
N.10.001 — Ra/4MM da intenção de « um
processo de fabricação de nitrato de potassio,
ou salitre, potra uns indust r_ano, p ara- que
pretende privilegio Manoel Cabral Guedes,
residente nesta cidade do Rio de Janeiro
Refere-se a presente invenção a um oro.
cesso para a fabricaçao de nitraan de pa L ‘ssio. ou salit re, baseado no aproveitamento
potassio emitido nas 'cinzas de madeira, combinado com o salitre do Chile, ou nitrato de
sodio.
Para isso arocede-se á. lixiviaalo das cinzas
de madeira com agua fria e depois com asna
quanta ; concentra-se lixaria assim obtida
até que se seriarem, cor crystallisação, Ossa.es
Balla contiaos, excepto o carbonato de potassa., que fica em solualo na agua. Por meio da
cal viraem tra nsforma-sa o carbonato de nota ssin em potassa canstica e dissolve-se anta°
nessa solução. o salitre do Chile, ou nitrato
da sadia, na armorial° dos pesos molecularsa
dos seus comaonentes:
Saas li011— NA N(13— KN0NA011
Pesas malocularas : G 85 101 140
Evapora-se, em so,witirla. e deixa-se crystalligar o sal i tre, ou nitrato de potassio,
sola
caustica, formada nela dunla decomnosição,
fica em soluela na lixiyia-me. Penais os
crystans de salitre obtidos nelo resfriamento.
sãs) lavados com um pelico de agua fria. até
desanparacer a reacção alcalina. momento
em que sso -enxutos em ama estofa cantrifuga e submettidas. finalmente, á seccagem
em uma estufa a vanar.
R e snmindo, rovindico como earactéristicos
da invençsto :
1, um oroaasso de fa.briaaçXo de nitrato de
potassio. ou salitre, para fins industriam. caracterizado pela 'advim:Na. em asna fria e
quente. das cinzas do madeira, para ser concentrada a lixivia assim obtida até custa/1isacão dos r.I.Aet nella contidos, menos o carbonassa de patassio
2, na orneasso acima, a anplicaaln das cal
viram á lixivia concentra ria soglindo a reivindicação precedente. para obter-se urna sabiam de natassa caustica em que é dissolvido
nitrato da sadio, ou stali‘re do Chile: na nroparra() dos pesos moleculares dos seus componentes.
3 um processa, como nas ralvindicaciles
precedentes, em ano a sala 'caustica. ara d azida nela dilata decomnosição. fica dissolvida
na /havia-mão dentas que o nitrato do notassio. em virtude da evanoracão, é rrystalisado,
ponta em q ue os s eus crvstaes, obtidas com o
resfriamento. sna lavados em acua fria e, desannareci ia a reacção alcalina, enxutos mu
uma centrifirea e submettalos fivalmente á
secracom em urna estufa a Vannr. ramo foi
desr ripto e essencialmente esneni ficado.
Pie de Janeiro, V. de fevereiro de 1918. -a:
pno. nrn e u ra cA. $1, Oscar CORtd.

IV. 10.004 — Memorial descritivo da invenção
de «um processo /tara tornar filtraveis os
caldos de canna de assucar e as soluOes
que conteem assucar de ranna». Para Que
psetende privilegio a «Norit» Wh:;tesugar
Cy., estabelecida em Arnsterdam, Ilollanda.
E' sabido que os caldos de canna de assircar
/MOCA(' da ra nna
sãn diffienis clA filtrar, e que devido a isto a
refinaaso lo assucar destes caldos e saltroes
está ligada a grandes ditiladdades tachaicaç.
Esta dasvantacem não é somanto inharante
aos caldos defecados de canna de assinar mas
as amarias saltiaaas de assimar de canna de
--grande °urna só pódem sor filtradas com
gsan :e di rficulda ie •
Pay a ramovnr estas difficuldades as fabricas
de refinação do assacar adoptaram os bem

o as saltsrões que contacto
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Conhecidas filtro, da Ta.ylor, tine apresentam
superficies axtremamento granias: devido Is
sua installação dispendiosa, ao v estida espaao
e tambern á, irande quanta-lacte de vapor que
demandam, á grande perda de assucxr, pravenionte do seu uso. e finalmente á sua manlit"nçAo dispendiosa, estes filtros não são
econo rnicos para o uso pratico no processo de
refi naçã.o.
Tatu bem nas fabricas de assacar mascavo
tem-se :nado os filtros de Taylor, ou tam-sa
experimentado o emprego de granaes baterias
de nrensas de filtrar.
O motivo por que os ditos caldos ou solnejias
são tão diffineis da filtrar deve ser attribuido
á presença de pectinas e de substancias somo:ocas ou viscosas que se mostram parcialmente no estado colloidal.
Quando se fil'ra por meio de prensas ou do
outros apparelhos de filtrar, estas corpos obstruem os poros do oanno filtrante, e as su p erfie/CS do mesmo ficam cohe 'tas do uma cama.
da (impera:cavei) digo.,impenetravel do corpos viscosas mie invadem a passagem da solucão de assacar.
Todos os esforços que Se toem feita pare
tornar fi/tra.veis os ditos caldas e soluções n
toem até hoje conduzido a resultados sati
fatorios.
Na obra de PrInsen-Ciaerligs *De fabricatis
°IP suiker uit suikerriat of :lava» (ern nor'u•
guies) «A fabricação do assucar da caana de
assacar de Java», AmsterdSo. J. II. de Brissy,
1911, 2' edição, pag. 235, linha 16, o autor
diz o seguinte:
«Deve-se abandonar a esperança de seri
passivel conseguir fil'rar caldos defocalos pot
meio de pannos de filtrar e seria melhor recorros. a outro methodo de filtrar,»
O objecto da presente invenção consiste em
um processo para tornar filtraseis prr meio
de prumos filtrantes os caldos de canoa de.
assacar e as snluções de assacar de criaria;
por Anais ditliceis que sejam de filtrar. Pela
invenção achou-se que os carvões chamados
descorantes. taes como Os conhecidas no rorn-: mareio pelos nomes de aNnir énurés, Norit,
Eponit, etc., e cuia constituiçao differe muita
da do carvão de madeira, p ois que o carvaa:
descorante contém mais de SO ss da carbono
puro (C), actuam para torna" tiltatveis
dites caldos ou solnaes. Pelo u lo do earvaa
descorante a filtraçãm pôde sor eflrectitads,
uniforme o completamente e coei eacallonaéi
resultado, sendo inliffarento guie on ca1tIns5
ou soluções mostrem uma reaoçao acida. ala
ca i ina ou .neutra. A exolicaa16 &cientifica.
desta acção é que estos carv 7 es descorante#
absorvem facilmente as acetinas, e as substancias gommosas ou viscosa s , que aditarem
aos ditos carvões. As soluções e caldos sacas
charinos libertados pelos carvões descoramos
das pectinas, e substancias s t:Ramosas o viS4
cosas, tornam-se aptos para filtraçko.
O effeito technico obtido é extraordinariaa
mente sarara/mo-lente, pois nue quantidades;
muito penuenas dos ditos carvões descorantea
sSo já sualcientes para tornar filtraveis ar;
soluções o os caldos saccbarinos, que seria.
impossive/ filtrar por-outro modo.
Por expe,riencias feitas achou-se que tnna:•
solução de assacar do canna de cerca da
98 gráos de pureza que não podia sér :raiada
por uma prensa de filtrar ordinaria, tornouse ,excellenteinente filtrava' depois do se lhe
juntar 1 kilo do carvão descorante por 1.006,
kilos de solução de assacar.
Por esta processo ta.mbem se remove a des- •
eantaaam inherente a caldos e soluções n10
filtravas: e que consiste em ser impedida a:
foriaasso de bolos de prensas filtrantes.
Pransas filtrantes que estiveram em °Ma'
raaso s asando a presente invenção durante.
muitas hong depois de abertas continham
na sua a r mação bolos duros e bem formados.
A addição de carvão. do3corante 04.0„.~
o
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osuarase a qualquer tamperatura ou gráo dos
dttos caldos ou :;01tic,beS.
A quantidade de carvão descoranto a
juntar deponde da constituição das soluaões
saccharinas a tratar.
Caldos muito viscosos, como por exemplo
os prnveniontes de canna não madura. demandam nal walluente maior quantidade do
carvão descorante do que os caldos normaea
provenientes do calina madura e si.
Os carvões deseorantes depois do usados
para remover as pectinas e as substancias
gommosas o viscosas podem ser libertados
destas substanaias por meio de fervura cru
uma snlucao de alcali caustico ou contendo
acido carbonico, depois do que o carvão
descorante fica outra vez apto para actuar
polo mesmo modo.
Em resumo, reivindicamos amuo pontos e
caracteres constitutivos da invençao
-!°, um processa para t arnar Cl e.avels os
caldos de canna de assecar o as solu e,ões que
aonteem assucar d calina, que consisto em
tratar estes caldos e soluções com carvão dascoram te ;
2°, o processo segundo a reivindiação 1,
que consiste cm juntar carvão descoranto
a caldos de catana do assucar ou a soluções
de assacar do canna. quer no seu estado acido, quer no estado alcalino ou neutro ;
3°, o processo segundo as reivindicações
t e 2, que consiste em regenerar o carvão
descorante, depois de usado para remover
peetinas, substancias gommosas e viam:nas,
fervendo o dito carvão em alcalis causticos
ou contendo acido carbnnico.
filo de Janeiro. 2a de setembro de 1916.
Por procuração, Leclerc Cl.
N. 10.005 — Memorial descriptivo da invenção de_ «uma me china para costura lateral de solas para alparàatas e abjectos
similares», para que pretendem privilegio
O. Kasdorf e Francisco Silva, domiciliados
em Montevidéo, Cruguay.

Para tornam mais comprehensivel a construrçâo de;ta rnachina, juntamos urna folha
de desenhos em que a fie. 1 mostra a machina vista do frente, a fig. 2 mostra a machina vista de plano. a fig. 3 u rna secção da
machina vista de lado, e a fig.. 4. uma secção
mostrando a installaaão para o transporte dos
moldes, contendo o material (as -solas) a
coser.
ConstrucOo da macaina—A melúria dosenhala nas tignraa citadas trabalia com 12
agulham seis de cada lado da ri-melena, coma o
mostram as figuras 1 o 2. Piale-se„ pois. ao
mesmo tempo, coser doze solas do alpargatas
com esta machina. A ma,china cornaaa-se de
trea supportes I, 2 e 3 nas figs. 1 e 2, dos
aliaes se va um de lado na fig. 3. Sobre estes
tres supportes descansam quatro tlhoas 4, 5,

a e 7, cada uma com ins t alação para o transporte dos moldes com as solas a coser. Sobre
e supporta 2, no centro, está installado outro
supporta 8 com o mecanismo para pôr em
movimento a macaina. isto a. as agamaa, as
lançadeiras e o inachinisino para o tratispo-te
dos mol des com as solas a coser. Toda esta
instalario é posta em aaaao por meio de liam
polé 9 na fig. 3, que transaiiit3 urna rotação
a um eixo dotado de dous exenutricoa em seus
extremas L nas agi. 1 e 3. Por meio dos
15XcentricOs L pôde-se faz;;r subir ou descer as
peças O, figs. 1 e 3, com as barras respectitais 10 e II, N e P. Nas barras N e achamae presos os doze porta-agulhas de cada lado;
ga fig. 3, 12 e 13 são os deus poria-aguala,s
oppostos. Na fig. 1 vé-so como se acham as
seis nanas do um lado da machia.% soara mi
barras N e P, resaectivainante. Coma o mastra a fig. 3, nos porta-agulhas 12 e 13 achamAO presas as agulhas com os seus respectivos
p ancções que s.mvem para abrir o furo antes
de entrar a agulha, Si O material
a cosei' é
_
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pasado, como a juta, nas salas de alpargatas.
03 desenhos repre sentam tal machina para
coser as solas de juta para alparg dam
Para que o material a coser possua a devida fórma da sóla, é colo . ado em um molde
B (veja-se o córte schematico do m dde na
fig. 3), cuias caracteristicas nada toem que
ver com esta invenção. De cada lado da machina veam-se na fia. 3 d pis moldes B. A'
esquerda nota-se como cifram o puncção e a
agulha no material encerrado cru fôrma do
sóla no molde.
Debaixo da mesa aelm-so a instalação das
lançadeiras, fig. 4. As lançadeiras (das quaes
se encontram duas na fig. 4, uma de cada
lado, debaixo dos moldes B) são movidas por
meio do eixo 11 (figs. 2 e a) com as manivelas
o bitolas M (fig. 2). Este eixo é posto ele- movimento por uma roda dentada (que se acha
ao lado da polé 9 na fig. 3), a qual transmitto por uma cadeia ou por meio do ro Ias
dentadas e um eixo o movimento ao eixo R o
maiiivella Il.
Para se obter uma marcha automatica da
machina é necessario que os moldes B sejam
transportados automaticamente sobre as mesas, para que as agulhas possam coser sem
interrupção e seguidameate uma sóla após
outra. Para esto 'in sorve uma installaçao
na seguinte rimam.: Sobre as rodas dentadas
F e G correm paralelamente as cadeias sem
fim 11. Entre ou sabre cada grupo destas cadeias existem dentes ou outras insiallaçõea
para o mesmo fim: transportar os moldes,
postos sobre ou (como nas figuras) entre as
cadeias.
Os moldes B contendo o material a coser
são oostoa em movimento pela rotaçlo das
rodas F e G. isto é, os moldes enganchados
sobre ou dentro destas cadeias são transporta los successivamente pela rotação das rodas
FeGe das cadeias II, do modo que passem
debaixo das agulhas e que estas possam apear
as sólas encerradas nos moldes (fig. 3). Nas
figuras como tamboril na roachina já coaseruaia as rolas G do cada lado da machina
acham-se todas montadas sobre um mesmo
eixo, o qual é posto em movimento por meio
de um jogo do trinquete nvivido por uma
barra fixada noa porta-agulaas 10 e 11.
Por meio deste Jogo do trinqueto moaem-so
dous eixos (um de cada lado da machina,
com as rodas G sempre no momento em que
a agulha alcançOu sua posição mais alta (figura 3 á direita).
Então o molde com a sola é transportado
mais adeante, a agulha descendo entra no
furo já, preparado pelo puncçã.o e este prepara ao mesmo tempo o furo para a agulha
em sua descida seguinte.
Daste modo os moldes B, fig. 4, serão transportados por meio das cadeiaa até que passem por cima das rodas G (C na fig. 4).

A machina descriota nas figuras jrintas tra,"'
balaa com 12 agulhas.
Não ha inconveniente em construir sob o
mesmo principio inachinas com mais eu menos
agulhas.
Como já fica deacripto, os parta-agulhas (12
O 13 na fig. 3) acham-se presos nas barras
respectivas, seis de cada laia nas fieuras, mas
cada uru destes porta-agulhas é susceptivel do
mudança, isto é, pôde-se retiral-o no caso de
quebrar-se uma agulha durante a marcha da
machina.
Então esta pólo continuar a trabalhar sem
a agulha quebrada.
Pó de-se tamboin dotar a machina com uma
instalação para deter as re1s, as cadelas o
os maldes correspondentes á agulha posta fóra
de funccionamento.
O consumo de energ ia desta maahina é muito reduzido pelo equilib lo que existe duranto
a marcha da mesma. porquo, si a excantrica com a barra de um lado (L. O, N) sóba, a
mesma (L, O, P), do outro lado, desce. Por
isso rmo só se poupa ene agia, como -malham
so obtem urna marcha muito regular e sem
golpes. accionando esta construcção em fórma
de regula lor ou egualador da marcha.
Em resumo, reivindicamos como pontos o
caracteres constitutivos da invenção:
I°, uma inaniria para costura lateral da
solas de alpargatas o obiectos similares, a
qual trabalha com duas ou mais agulhas e
cuias agulhas e porta-agulhas são postos era
movimcnto pelo mesmo mecanismo, como
Lambam as respectivas lançadeiras o os transportadores dos moldes como material a coser
são movidos por instalações comm uns;
2°, uma machina, segundo a retviarlicação 1,
construiria de maneira que as agml'ias e as
respectivas lançadeiras o transportadores do
moldes se acham repartidos nos dons lados oppastos da machina, isto (3, nos dons lados do
mccaniaino ou do eixo central para pôr era
movimeato a machata. com o fim do obter tina
equilibrio dos pesos o das energias que alicio.
nam as partes moveis dos dou s lados opposto3
da machi n a;
3°, nina maebina segundo a reivindicação 1,
com transportadores dos moldes conendo o
material a coser, formados por cadeias sem
fim que correm sobre roias dentadas o que
possuem dentas ou partes similares em sua
superficie, nos quaes se podem engana/ir os
moldes do maneira que estes sejam transportados si se põem em rotação as rolas sobre as
quais correm as cadeias.
Tudo disposto como acima descripto o do
aceôrdo os desenhos juntos.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1917. — Por
procuração, Leclerc 4- C°.

rupto) e os moles COlil as solas cosidas cabem
em urna canelura E, fig. 4, que os conduz a
um logar onde. podem ser accumulados ou descarregados (D na fig. 4).
Os apparelhos A (figs. 1 c 2) mostram 03
novelos de linha para as agulhas.
As lane:arteiras podem sei. facilmente pairadas para se cacharem de linha nos extremos
dos calmas nns.quaets elas se inovem.
Alem disso, é pnssivel coser com cata machina sem lançadeiras.
Neste caso se instalarão os novelos de linha tambem debaixo das mesas.
Em [orar da lançad 'ara move-se um grampo
de construcçào especial, para enlaçar-se com a
linha. da agulha.
Póde-se pôr em movimento este grampo
par moio da meava instalação que movo as
niaçadairas.
Ests machina para costura vertical pótle ser
construida tambein para costura horizontal
sem necessidade de alterar as caracteristicas
dc funccionarnento.

privilegio o Dr. José Ferenoz, domiciliado
em Curityba, Estado do Paraná.

-Corta-se então a linha (com a qual são unidas as solas cosidas, si o trabalho é ininter-

N. 10.006—Memortal descrintivo da invene;ia

de «Uma cabila para electrolyse dax cola.
ções dos saca halogenos». para que traendo

Já são conhecidos centenares do typcs do
&lula para einetrolyse das soluções dos s es
halogenos. mas, sómente poucos typoa estao
em uso atractivo nos grandes centros industriaes e em escala commercial.
O Inventor tendo ex perimentado diversos
typos des4as caladas achou nelas certos inconvenientes para a applicação da electrolyso
das referidas soluções o propõe um too hori:Antal, com certas modificações, que tornam
o manejo desse apparelho extremamente, simples, pormittiudo o uso das soluções dos nas

impuros communs, como eles existem no
nosso mercado, e facilitam a sua constru.calo
no proprio pais.
No desenho annexo esta callula é representada na fig. 1, corte longitudinal: fig. 2,secção horizontal pela linha quebrada 2-2,
fig. 1; e fig. 3, sec02. tragsversal [ela linha ;
3-3, fig a 1.
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As mesmas lettras do referencia indicam
Mesmas peças cm todos os desenhos.
Como indica a lig. 1, a colada consiste em
um vaso rectangular de cimento C, dividido
em uma cuba rectanzular grande 1 ou camara propria do electralyse, o uma antecarnara 2, que comrnunica com aquella por
tal os de amianto 3 e um grande canal curvo
6 na base.
.:In uma cellula electrolytica chama-se polo
poSitivo, o «Anodio» e o liquido que banha
este polo, «Anolyto»; o polo negativo chama-se catodio e o liquido, cato/yto.
Introduzindo-se uma solnaão de sal comnum (salmoura)
(salmoura) na cellula, forma-se, perto
do ano-lio, o chiara e ltypochamito e no catodito. a so:ução de soda caustica (barrela) a
gaz hydroacnio.
Na seceão longitudinal (fig. 1) , a lettra a
indica na catava. os anolins, feitos de uma
abana horizontal de grapliite, ligados por um
cylinaro do graphite, atravessando a cobertura T da camara c ligados por uma, fita meUnica 5 ao polo positivo da corrente.
Ao redor destas chapas de graphite formas o banido anolytico, despendendo o chloro,
que escapa pela abertura 6 na-parede da
camara .
A salmoura é introduzida pelo. tubo do
vidro 7 na altura das chapas do graphite e,
no mesmo uivei se acham lambem os tubos
ass aquecedores 8 que aquecem o li q uido anolyto,
mantendo por isso, pelo differento peso especifico, a divisão das camadas do ambito.°
casolyto..Toda remara é coberta pela tamaa
da cimento horizontal T que ao inessmo temoo
serve para supaartar 03 a,notlios, o tubo para
salmoura o os tubos aquecedores.
A datorminada distancia, abaixo das abapas do graphite, acham-so os catodios horizontacs c feitos cada una. de urna barra do
ferro em fórum de T, ou do duas barras em
fórina de L (figs. 4 o 5) e cada. um coberto
por um tubo de amianto 3 esticado por meio
da peca 3° (figs. 4 o S). formando e.eaa manei r a um amai con motor, um poupo inclinado, como so vC na lig. 1, para conduccão
do hydrotenio, alli formado, até á antecamara.
Os Catolios horizontacs estão ligados na
antecaniara 2 a uma peça tran q von'al comnum, ligada a una catodio vert'oal c. para.o
polo negativo. O catodio vertical passa por.
uma abortara na parede da cellula o termina em uma mimara superior 9 ramada na
dita parede. O cato 110 fórma com a dita
abertura um espaço capinar amotinar.
O liquido catodico Irma a barrela com
peso especifico maior que o liquido anolytico,
descendo por isso para a base inclinada da
calmara e, pelo canal curvo, chega á anteaunara, oude as bolhas do hydrogenio cobertas pela barrela ascapani pelo dito espaço
capinar aunular para a camara superior e
exercem uma acção de aspiraçao sobre o
dito liquido. Pela cobertura 13 da camara
superior escapa o gaz hareirogenio pelo orificio
10 (fig. 1) e a barrela nela abe stura il. As
paredes lateraes P, P que com o catodio
tármata o cana/ ca,pi/lar da antecamara para
a camara superior pó rIern sor construidas separadamente e depois adaptadas ás paredes
da , antecamara,. permittindo assim accesso
franco para a base da autecaniara. A torneira do descarga i2. na narte inferior dá
antecamara• servo. para-limpeza,da.. canal&
electroiytica.
Com este apparalho effectua•se a eleCt'olyse das soluções dos saes halogenos da se. garote fórma: Pelo tubo 7 corre constantemente a. salmoura na altura dos anodios, a
qual é aquecida por meio dos tubos 8 pela
agua quente- que circula nesses tubos. Os
tubos mantém polo calor o peso especifico do
auolyto, mais leve do que as camadas baixas.
O chloro abi foamado escoa-se- pela abertura
anta parede_ da curara, para onde Ó. C011n.:
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nientemente conduzido, geralmente applicando-se unia fraca 'aspiração por meio de
bombas apropriadas.
No cato io, a barrela formada, com sou
peso especifico maior; desce o, ao mesmo
tempo, o hydrogenio, que tambem se fórma,
conduzido pelo canal ,inclinado doa tubos de
amianto, vara a antecamara, escapa pelo
canal capillar desta, exercendo uma asniração notava] sobre a barrela perto dos catoduos horizontaes. Retirando-se com presteza
a barrela, evita-se a contaminação desta com
03 praductos do chiara anodico.
Na amuara superior ,9 separa-se o bydrogania da barrela, escoandosse esta pela abartara 11 e o gaz pelo tubo 10 no mace da
cobertura roncava da autecamara.
A futicçà.o desta cellula é continua e a separação das diversas ; camadas do liquido,
graças ao aquecimento e acçao aspiradora na
autecarnara, é praticamente to perfeita que
se Ode desprezar por completo o uso d03
diapbraginas o ao mesmo tempo, azar soluções
de saca impuros, como o sal do marinha. As
impurazas não podem produzir embaraços no
diaphragnia, porque nenhum existe, e uma
vez depositadas no fun il° da cellula são cácoadas pela valvula do descarga, sem interrehtper a binação da mesma cellula.
O aquecimento do anolyto torna maior o
efleito da corrente electrica. auginentaudo a
ettleiencia da colida,. A voltagem necessaria
para a cellula 'é de 3, 8 volts e (facilmente)
po;lem ser alias construidas por um consumo
do 2.000 ampères.
A cellula pode-se construir quasi só com 09 •
recursos proprios.do paia.
Em resumo, reivindico como pontos o ca;
racteres constitutivos da invençã,o :•
1°, uma cellula para electrolyse de soluções
do saes halogenos, caraderizada . por ser dividida em uma amuara para electrolyse e uma
antecamara que serve exclusivamente para
conducção do catolyto o ido tivdrogenio

abertura das gavetas que lhes eorresah
pondem. A abertura das: gavetas se tal
da maneira seguinte: a peça A, que cobre quatro botões, E e 13 collocados em
um dos lados da gaveta, central grande, -•
deslocada dessa posição pela. pressão do.
Lotão, deixa descobertos os referidos.
auatro ou mais botões, conforme o numero do gavetas que deles dependem e
a que correspondem; aperta-se então
um dos botões o abre-se a gaveta que se.
desejar. Este movimento se faz por
meio de málas Cl), cada uma presa ao,
botão correspendente á gaveta o passando pela espessura da tampa, indo ao.
fundo da gaveta . sob a fórma do engate
mobilie°, onde, quando fechada, se
adapta a uma cavidade existente na.
parto final superior de um do u lados,
a erticaes da mesma gaveta, e apertado,
solta a gaveta, impellida pela raóta
teollocada no fundo da escrivaninha. ou
outro movei), para fóra, deixando a gavaia aberta em toda a extensão do seu.
aumprimento, presa apenas na parte do
fundo para se conservar: em equilihria
r.a posição horizontal. A. parte contrata
eeetinada a servir de mesa. para sobre,
ella se escrever (tratando-se de asaraaninha) na qual só acham es botões e
peça determinante da abertura das gavetas, collocados . lateralmente. Icem
viria fechadura no centro, a qual fechada, fecha as Ires ma mais portas , corre- •
dosas .do movei, occasionando o fechar
niento completo do mesmo. Além das
antagens já mencionadas dos moveis
coestjtuidos em °hedionda ao systerna
do invento do-abaixo assig-nado, conva5w
mencionar, que, desarmado o movei;
suas peças se acondicionam em urna via,lisa de viagem do regular tamanho. avia tando fretes onerosos e que para . se • ara..
mar, o tempo necessariu não passa d4,
cinco minutos.
2°, uma cellula electrelytica segundo a rei- r,
Em resumo reinvidico corno de minha e
vindicação I, que cornprehende meios para ins. então «um mecanismO especial; paral,
aquecer as camadas superiores do anolyto abrir automaticamente gavetas, dal
cora o fim de favorecer manter a separaçã.o oimesquer moveis>, caracterizado pelo
do anolyto e elo eatolyto em camadas ;
lacto de ser constituido por um con.
3°. uma cellula electrolytica segundo a rei- junto de mólas a que se adaptam botões,
vindicação 1 ou 2, caracterizada por não. ter cobertos por uma peça que ae desince':
nenhum diapbragma, e.ser munida de tubo para os deixar descobertos e promplua.
(ou tubos) de amianto ou de outro material para o sou emprego, sendo que a grasadequado que cobre o catodio horizontal (ou sem de um desses botões • determina a
os elementos horizontaes; do catodioa.sendo o abertura da . gaveta correspondente;
tubo (ou os tubos) inclinados para conduzir o raaterizado mais pelo facto de que. catiaa
hydrogenio para a antecarnara, substancial- uma das radias. referidas, presa ao bomente como se descreveu e para 03 fins es- tão correspondente a urna gaveta, passa;
pecificados;
pela espessura , da tampa. e vau :ao flui-,
4 0 , em uma. cellula dectrolytica segundo do da gaveta? sob a férma de engato mequalquer das reivindicaçaes precedentes appli- tallico, e aba se adapta. a_ uma_ cavidade
car o hydrogenio produzido para aspiração do no extremo superior de uru dos lados
catolyto, favorecendose assim a separação do a• erlicaes da gaveta; e Caracterind0
da pelo facto do que os botões e a peça
catolyto e anolyto em camadas
5°, uma cellula electrolytica construida. o determinante da abertura, das- gavetas
operando substancialmente como se descreveu e,d.ão em combinação com: uma fecha..
dura, colocada na_ mesa. respectiva o
com referencia ao desenho.
;
fechamento fecha o moval a' que se
Rio. da Janeiro, al da maio. do 1918. -Por Guio
adapta; tudo substancialmente como' Se!
procuração, Lecterc
descreveu o está representado no desea
ubo annexo.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 1915.;
Memorittl. des.eriptivo
V. 10.009
h--Por procuração, Euclydes P. da Silva
invenção de cum mecanismo especial
para abrir automaticamente gavetas
de quaesquer moveis». Invenção de
Vicente Imparato, domiciliado na capitas do Estado de S. Paulo.
Refere-se a presente invenção a cuna
COMPANHIA CARBONIFERA DE,
mecanismo especial para abr.r utoma.
URUSSANGA
ticamente gavetas. do quaerquee
veisa e pelo qual é posto. em. pratica um,. 'ACTA Ia AESEMBLÉA GERAL ÉxTRAoRDINA.,
RIA DA CoMPASIIIA CARBONIFERA • LU •
processo rapido O faeil, para fim pra-,
URUREANGA
dito.
O desenho junto elucida ,perleitaraen-e
!Aos vinte e 'dons 'dias do mez de juaj
to, a. invenção, que consiste em um con- uh° de mil noveáentos o dezoito, á rual
que se . adopCnm
junto de mélas,
Lb: pial_tudâ
._
Cd;Q auamAneintd2s, delaw,jun't
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"

Das tendas

Art. 1.8. As vendas serão feitas a qualquer
com p rador, pelos preços estipulados, a dinheiro

á vista. .

Os funccionacioa pnblicos e mil tares, poderão fazer suas com pra çsa credito, consignando
a parte permittida de seus ordenados ou
soldos.
. CUIM° VI
Da dissolução ou liquidação
Art. 19. No aso de dissolução ou liquidação da sociedade, o • Fundo do Reserva será,
assim distribui lo.
50 si para os socios
50 ce. para os accionistas.
1. Esta distribuição só será feita depois de
Solvidos .os compromissos da sociolade.
•
CAPITULO VII
Administração e fiscalização

Art. '2a . A adminietrado será exercida
por tres directores ree:egiveis e eleitos por
asembléi geral de cinco em cinco annos, por
tscrittinio socroto, sendo um presidente,
um thesoureiro com futteçõea de prootrador
nas repartições publicas. e um secretaelo com
a ge,rencia. O conselho fiscal composto do tres
membros e tres supplentes.
Art. 21. O director presidente tem por de-

ver:

Rep resentar a sociedade nas suas relações
estranhas, rito commerriaes
Convocar as aasembleas geraea, convocar e
presti lir as sessOcs da directoria o coasolho
/iscai ;

•

Julho do IUI8

Fiscalizar os benu emprego de dinheiros da
sociedade, autheuticar, com sua assienatstra o
-«pague-see- em todos os -documentos do
deenezas
.Assinar todos os documentos, coetractos,
obrigações; escripiuras, balanços e badanceces
sociaes, bem como a correspondencia privativa da directoria.
Art. 22. Compete aollesoureiroi além do
fiel depositario do dininTroda-soeiedade. exercer as funcçoes de cobrador nas • repartições
competentes._
1
Art. 23. O director secretario gerente tem
••
• I
por dever:
Gerir todo o commerMo da 'sociedade, estabelecende os preços .condições "de' venda o
compra ;
Manter a cortesnondencia eoininercial o estipular os contractos deliberados pela direictoria ;
Fazer obervae os .estatutos o regulamentos
,••
pelos empregados freguezes;
Conferir diariamente', as vendas a dinheiro
o entregar ao caixa 03 dinheiros respectivos
Art. 24. Os directores serão substituitIce
em seus impedimentos por um dos membros
do Conselho Fiscal, por / designação do presidente.
.
..
Art. 23. Cada director caucionará, dentro
de 10 dias apóz a sua , eleiçao 0 acções da
Sociedade como •garantia da sua gestão, ficando alias em depo .ito até a -aprovação das
contas de Sua_ administração, findo o mandato.
-Art. 21$. Cada director receberá, mensalmente a quantia de 2a0$ pro-labore.
,

Companhia

CAPITULO mu

Do conselho fiscal

Art. 27. Na reunião °Minaria mama/ doã
accionistas e pelo modo porque sito eleitos os
directores, será. eleito o •Conselho Fiscal,.
comnosto de Ires membros, dentre os accionistas ou sacias o rganizadores. Serão na
mesma occasiao o da mesma forma, eleitos
tres supplentes. A duração das funcções dos
membros do Conselho Fiscal será. de 1 anno.
As suas fimcções são as que determina a lei
que regula', a materia.
Aoe membros do Consenti; Fiscal ao abonark
a mensalidade de 255000.
• Disposiçães gemes,
•

Art. 2§. Por derrogação o especial desteí;
estatutos, , a ,primeira investidura, será. a seguinte:
Presidente Adolpho Duarto da Silva '• • the;
zottreiro, Manoel Mario Lobato ; secretario-1
gerente, Luiz Candido do Figueiredo.
eaula:r Duarte, Luiz Fernandeà
,..CeolenvsiesliiPo ofit;g
`de Fieueiredo e Pedro Lobato.
SlitelPrrni:sntx3s:
Fernandes do Figueiredo, AdolphO
Edgar Duarte e Domingos. Guedes.
Ar. 29. Os presentes estatutos só poderão
ser reformaoios com a presença de accionistas
representando dous terços do capital soda/ O
'
pctA• rnit.ai3o'rti. a0as brasloustaomissos
nestes Estatutos
it d
tatuto:
serão regulados pelo decreto n. 434 d
julho de 1591 e de ri. 1037, de 5 do janeir
de 1917: •

de Él. i .a. Cto e Tecidos COrcoVo,dO

RESUMO

DO BALANÇO, El :49 DE JUYHO DE1018

Passied

1
Eáifielo da fabrica e amiexos
Alachildsmas
Instai ação electrica..:.
Terrenos e casas ...
Agita a depositas
Poços ar tezianna ..
Moveis e tamanhos
Autos caminhões

•

3.851:5875115
4:M8:7465161
3e3:0ó1S324
030 IS8Ç303
21M:4.513353
61:111554a

• ... „

15:7185.:53

46:4213882

Títulos caucionados
Amortização do emprestimo em
obrig Ições. (debentures), 1, 4 sério
Amortizado do em prestimo em
obrigações (debentures), 2 série

000:000500

320:0005000

11..111•nn•n•nnnnn•nnn•

60:19 ¡UM
Nfannfactura - stock
s11go ão em fabrico - Existenciasi 1.349:048a1 t O
Almoxa,rifa.do

1.431:9185971

Existeacias

1•1•11.1. .nn•nnnnnnn•

9
33:3265935
Caixa - dinheiro em cofre
Caixa da fabr.ca - idem, idem- .
53:3395Ã0
Banco do Commercio - dinheiro , *
depositado em c/c
18:0565500
Banco Portuguez do Brasil - idem,. 1.
idem '
.• • - 905:391$820

'metia-tos o licenças
Imposto de consumo
Imposto de consumo de igua
Imposto de obrigaçõs (debentures)
Avaria grossa co vapor Duna.
Diversos devedores
Arrendamento da Fabrica Botafogo
saldos da diversas contas.o

-

3:4575525
•[1805840.
1:4133Jee
6$080

"

'
6.000:0005000
. g..
Capital
a
Emprestimo eito obrigaçõea (debenL400:000$030
tures), I a sério ......
Emprestirno em obrigações (deben1.200:0005000 2.600:0005C-.2:
tures), 2a sério
•
200:11)05010
Fundo de reserva
200.00a5e01
0.575:1895551 Fundo de deterioram-e:ao
917:233$17/.'
Fundo do reserva especial
40:0005000 Fundo do amortização do emprcstimo eá obrigaeões (debentu010:000503 C
f
yes), i a série
Fundo de amortização do moeres-timo em obrigaç,ões (debentures),
34 0:0005 000 2.617:23350
...
2" série
f.2.20T0ee300) •
49:000300Q
Caução da directoria
Dividendos
•
-360:
2.811:1625171 A distribuir 12$ por acção
371:6575C00
. 11:6375003
Saldo não reclamado
2 . 390 : 2665080
Lee:iria.fiecaaçãpoag ar
605000
ObrigaçOes sorteadas (debenturcs),
as 2)03000
V ia serre
i.010 1.14$4.,/ Juros de obrigai-Ao (debentures), P
35510).
série
!
osdeobrigações (debentures), 2a
T 1125030
74030
série
OEN&

--

Jur

Imposto sobre dividendos
5:03-73445. - Percentagem sobre dividendo..,.

•

18:0005000
1.8:03,4)00

••nn•nnn••n

2315e00
163:6185393
•

e-a

9597 •

3.118:3175766
118.001:69)5010

Ferias a pagar
Diversos cre,dores
Arrendamento da Fabrica sotafoga
saldoa de diversas contas..:
•

Mar

, .3G:0005000
125:1795510
,358:352$571
3:552:128$800
•
.
.18.001:594040

•

• Rio de Janeiro, 29 de junte do 1018.- nono: josd da Silva Ctinha , director-presidente.- Domin3os de Carvalho, guat•da-,iivros.
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DE PROPAGANDA UNI.%
yERsAL.

60 'CREDORES CLÁSSIMÃDOS

LEI 011ÇAMUNTATeték.
1918
A.ohnese exposta ti venda, na;
thesonraria da Imprensa Na.
O juiZ
°lona' a 35000 o exemplar. O
syntlicó

pÁ FALLENCIA:.
Piliv,ffe9161(1_(2$

rmm
g r
•
....
Camara
Municipal
de
COLLECÇA0 DE LEIS DE•1917
:2662000
Turvo .
Alia-se exposta á venda 110-1110Sfflõ pomingos Gonçalves Mar,.
tios (R. D. Manoel). " 1 :3508000
faria da Imprensa Nacional.
?Eras volurnes.a....a,....~re 208000 'Joaquim Luiz Figueiredo
"\ 4608000
• Lima .
Bernardo Lobato Pc..
Sociedade Carioca de Trans, João
reira •
DUM.
portes Maritimos e Finvia.es Raul
A. F. Castelto Braa450
andare
n.
46,
Avenida Rb Branco
•
•1 :8008000
co, Nitheroy .
sala IV
!Alvaro A. F. Castelló
Branco, Nitheroy ..
j
Pelo presente são convidados os Srs. acionistas desta sociedade anonyma em liquidação A. A. Cardoso de Almeida,
•
para se reunirem, na sede social, em assem- - R. Assembléa. d:233$660
bléa geral extraordinaria, no dia 23 do cor- Raul Cauzart, debenturista A :0008000
rente, ás 14 horas, para deliberarem sobre as, INacie Jarpira Peccaelie,
debenturlsta
-a
;, •
operaeres da mesma sociedade, até o dia 15 do
•
. 410:0002000
_
corrente, e actos autorizados pela assembléa
!Alk. et=orttr—ffi
geral deste dia.
Rio de Janeiro, 17 de julho de 1018.—A diÀ

a

Mem

ChfroWdffltarifil

reetoria.

Ukielè a a-fp ira Deccache,

Companhia Commerelo
e Navegação
DIVIDENDO

Na thesourarIa da companhia, á Av-e-nida'
Rio Branco n. 37, pagar-se-ha do dia 25 do
corrente em deante o dividendo referente ao
2° semestre de 1917, á razão de 8 ao anno,
çn sejam 16$ por acção. Só beneficiam deste
dividendo as acções existentes em 31 de dexembro de 1917, constitutivas do capital de
10.000:0002000.
Rio fie Janeiro, 19 de julho de 1918.
Vp

A directoria,

Irrancisco Oraell Comp.
Sociedade em Commandita por AeçOes

•
Paga-se do dia 22 do corrente em diante,
• das 11 ás 13 horas, no eseriptorio da sociedade, á rua Visconde de Inhaúma n. 109, o
dividendo de 8$ por acçã.o.
Rio de Janeiro, 9 de julho de 1918. —03
solidarios: Antonio America Barbosa de Oh,
teira.—Franciseo Xavier Graell.

Sociedade Anonyma «O,
Malho')

De ordem da directoria sào convidados os
Senhores accionistas para se reunirem em
assembléa extraordinaria no dia 27 de julho
As 15 horas, na sede da Sociedade rua do
Ouvidor n. 1.64, afim de discutirem e approvar
a reforma dos estatutos apresentados a esta
directoria*:
Rio de Janeiro, 19 do julho de 1918. — A
directoria.

42I 211.

Banco de
(MI

Credito Movei

LIQUIDAÇÃO AMIGÁVEL)

Convida-se 03 Srs. acionistas deste banco'
á se reunirem em assemblea geral, em contituaçao a de 19 de junho proximo passado,
no eseriptorio do banco, á rua da Candelaria

83, sobrado, 14 14 horas, no dia 23 do
Corrente.
Rio de Janeiro, 15 de jo1112_ As!
919,—.
1
317194. da (ESSIEW/
'
If
-

(Cattete, 172)
7Atonio H. Marum (Alfan• dega, 381)
a. P. Ferraz (Sant'Anna,
03)
.c) Dr. Oscar da Moita Maia
(V. da Patria, 374)
Daniel Bordenave (beco
Bragança, 24) .
Dr. Francisco Pinto da
Fonseca Marques
/3orlido Maia & Comp. (Rosario, 551
Banco do Brasil
Adelino . Reis
A. Ribeiro Alves (Ouvidor,
18) .
Paulo _Torres de Carvalho
Rosario, 103)
Monteiro de Castro&Comp
(Rodrigo Silva) . .
•
-José Magalhães Dessa (Petropolis) .
Albino Souza Pinheiro (1°
de. Março, 81)
José C, Cabral (Quitanda).
Antonio Joaquim Lima
Banco Commerciai do Rio
de Janeiro •
Carlos Raulino
.
Pasehoal Bevilacqua
. José de Souza Lima
Rocha (Matriz, 49) . . ..-a
José Abbud, Bom Jardim,
Minas . . .
Antonio Augusto Troufa,
Bom Jardim, Minas
Roque de Moraes Costa a-•-,.;
Banco Ultramarino . ...-t
',Cristão Ferreira Ilfaris..k
José Joaquim, Andrade Fa,
coiro (Ourives, 85) • • •
Ortavio Porto (Candelaria,
44) • • . •aa
Julio Almeida . . . .. . ..
Osorio Ramos de Cara
valho Britto (Rosario;
103) •
Pr. Antonio Gerenario Tel »
les Dantas (Ca/lendo Be ,
e')
PIPASAP. N n çalYP Pjas.±

95:3008000,
39:4888000
45:1918700
47:5822200
26:9612030
20:0002000
18:0698720
18 :0002000
23 :3502600

Aristeu Nardy & Comp.,

Bom Jardim ...,
• 2:1548010
José Abrahão, Bom Jardim . .
228420.
felippe Abrahrio, Bom
Jardim . .
....... .11
2258400
govino Ribeiro de Carvalha,
v.(24$400
ergio Lureiro
5358200
Puna & Sobrinho,
3038009
42.
Raul A. F. Castello
co, Nitheroy
/7:1298200
Rklyaro A.
Castella
Branco, Nitheroy „
2:0138960
Irigoyern ic Comp., avenida Central, 129
413:3548600
q44:907$920
Rio de Janeiro, II de julho de 1918.:
O liquidatario, José de Souza LimiX

Rocha.,

Banco do Brasil
,WAGAMENTO DO 24° DIVIDENDO

1)e ordem do Sr. presidente, faço publica
que, reedia 25 do corrente começará o pagamento do 24° dividendo, relativo ao semestre encerrado em 38 de junho proximo
passado, a razão de 84000 por acção.
Este serviço será feito da seguinte fórma
No dia 25 do corrente, diversos da letra A.
No dia 26 do corrente, Antonio e letra 13.;
No dia 27 do corrente, letras C.D.E.
No dia 29 do corrente, letras F.G.11.1.
No dia 30 do corrente, diversos da letra J. C
hã.o.
No dia 31 do corrente, Joaquim e José.
No dia 1 de agosto, letras K.L. o diversos
da letra M.
No dia 2 de agGsto, Mano??1 e Maria.
No dia 3 de agosto, as letras de N. á Z.
No dia 5 de agosto proximo futuro em diante o pagantcnto comprehendcrá todas as
letras.
Rio Lie Janeiro, 2.0 de julho de 1918.-0 sub•
secretario, Tavares.

3:4862000
58 :7602000
11:0002000
66 :5608000
31:9008000
12:40020130
11 :0008000

/fanpreza, Industrial de Me..
•
Ihoiamentos no Ftrasi/
--De 24 do corrente em diante, no escripto4
rio da Empraza,- rua General Camara a. 120,
V andar, será pago o dividendo relativo ao 16,
semestre do corrente anuo á razão de 4S par
acção.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 1018.-4
Paulo de Frontin, presidente.

10 :500a000
10 :000$000

2 :0008000

p:098$600,

8 :5008240
j10:129$060

6 :0002000
:0002000
ti :0002000
7

1 :2898660

2:6248260
5:000$000

?,;000$000
3:0002000

1010_00

1Iai-111110 e?:-. Comp.
Sociedade em commandita «A naleei
Na forma da lei n. 434, de 4 de julho dei
1891, art. 143, e da clausula X do -s nossos
estatutbs, Convidamos os Srs. accionistas a se
reunirem em assembléa geral ordinaria no
dia 31 de julho corrente, ás 2 horas do tarde,
no Largo da Carioca n. 14, 1° andar, afim de
tomarem conhecimento e deliberarem acerca
do relatorio e do balanço dá anno social e
parecer do conselho fiscal sobre as contas
prestadasjiela administração, bem assim para
a eleição o conselho fiscal.
De accôrdo com a clausula II dos estatutos
e a lei vigente, os portadores de acções deveno depositar os seus titulos na caixa social
até 28. do corrente, inclusive, tres dias antes
da referida assemblea, afim de tomarem parto
nas discussões e votaçõesi
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1%8..4

gatinho 4' Comps

